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Nom del fitxer 
Informació del fitxer 
facilitada per 

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA 
Mònica Alberti ( Cap del servei de mediació a la Fundació 
Pere Tarrés) 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament d’educació 
comunitària i civisme.  

Fitxer Denominació: Servei de mediació ciutadana. 
Descripció del tractament: Seguiment i avaluació dels serveis 
de mediació oferts des de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 
Descripció del sistema d’informació: Excel, expedients en 
paper. 
Tipus de tractament: Manual i Automàtic (Parcialment 
automatitzat) 

Nivell de Seguretat Alt 
Estructura del fitxer Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, número de la S.S o 

mutualitat, signatura o empremtes, nom i cognoms, adreça 
postal o electrònica.  
Altres dades protegides: Salut. Amb consentiment exprés? Si. 
Existeix una norma amb rang legal que permeti la recollida, 
tractament i cessió per interès general? No.  
Dades penals: Infraccions administratives. Existeix una norma 
amb rang legal que habilita al responsable per incloure 
aquestes dades al fitxer? Si. Quina? Llei orgànica 1/1992 de 
Protecció de la Seguretat ciutadana.  
Dades personals: Estat civil, edat, dades familiars, sexe, data 
de naixement, nacionalitat, lloc de naixement. 
Dades socials: Allotjament o habitatge. 

Finalitat Seguiment i avaluació dels serveis de mediació oferts des de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  
Altres finalitats: Procediments administratius, atenció al 
ciutadà, estadístiques internes.  

Col·lectiu Persones físiques que s’adrecen o son adreçats al servei de 
mediació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal. 
Procediment de recollida de dades: Formularis.  
Suport utilitzat per obtenir dades: Suport paper.  

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Encarregat del 
tractament 

Si. 
- Es una persona física o entitat privada? Si. 
- Codi d’activitat principal. Educació –800-. 
- Nom de l’oficina, dependència o raó social de l’entitat 

privada: Fundació Pere Tarrés.  
- NIF: R5800395E 
- Adreça: Carrer Numància 149-151, 08029, Barcelona, 

Barcelonès. Tel: 93.430.16.06. Fax: 93.419.62.68. 
Email: fundació@peretarres.org.  
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Identificació del fitxer Denominació: SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA 

Finalitat i usos previstos: Seguiment i avaluació dels serveis 
de mediació oferts des de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 

Origen de les dades Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals: 
Persones físiques que s’adrecen o son adreçats al servei de 
mediació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal. 

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, número S.S o 
mutualitat, signatura, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica. 
Altres dades protegides: Salut. 
Dades penals: Infraccions administratives. 
Dades personals: Estat civil, edat, dades familiars, sexe, data 
de naixement, nacionalitat, lloc de naixement. 
Dades socials: Allotjament o habitatge. 
Sistema de tractament: Manual i Automàtic (Parcialment 
automatitzat) 

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament 
d’educació comunitària i civisme. 

Servei on exercir els 
drets A.R.C.O 

OMAP: Oficina Municipal d’Atenció al Públic de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Nivell de Seguretat Alt 
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