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Nom del fitxer  
Informació del fitxer 
facilitada per  

FITXER GENERAL D'ENTITATS 
Antoni Xavier Fernández (Cap del departament de participació 
ciutadana i proximitat), Manuela Herrera (Tècnica de 
participació ciutadana), Manolo Pérez Galé (Cap de 
cooperació, solidaritat i pau), Elena Sánchez (Tècnica 
d'educació) 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament de 
participació ciutadana i proximitat.  

Fitxer Denominació: Fitxer general d'entitats. 
Descripció del tractament: Manteniment de les dades d'entitats. 
Informació sobre convocatòries de subvencions.  
Descripció  del sistema d'informació: Base de dades oracle, 
excel, word, lotus notes, paper. 
Tipus de tractament: Manual i automàtic: servidors centrals, 
ordinadors personals amb connexions remotes a la xarxa 
corporativa.  

Nivell de seguretat Bàsic. 
Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o 

empremtes, nom i cognoms, imatge i veu, adreça postal o 
electrònica.  
Dades personals: Sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de 
naixement, altres: mèrits esportius, culturals, científics... 
Dades socials: Allotjament o habitatge, clubs i associacions.  

Finalitat Tenir coneixement del teixit associatiu de Sant Boi de 
Llobregat. Convocatòria dels membres d'òrgans de 
participació. Informació sobre convocatòries de subvencions.  
Altres finalitats: Procediments administratius, atenció al 
ciutadà, registre de documents. Altres finalitats. 

Col·lectiu Representants de les entitats de Sant Boi de Llobregat. 
Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 

representant legal, d'altres persones físiques diferents de 
l'interessat, d'entitats privades.  
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, 
formularis, transmissió electrònica.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport 
magnètic o digital, via telemàtica, altres: via telefònica, 
presencial.  

Cessions No. 
Transferències No. 
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Identificació del fitxer  Denominació: FITXER GENERAL D'ENTITATS. 

Finalitat i usos previstos: Tenir coneixement del teixit 
associatiu de Sant Boi de Llobregat. Convocatòria dels 
membres d'òrgans de participació. Informació sobre 
convocatòries de subvencions.  

Origen de les dades Col·lectius dels quals s'obtenen les dades: Representants de 
les entitats de Sant Boi de Llobregat.  
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o 
entrevistes, formularis, transmissió electrònica.  
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'altres persones físiques diferents de 
l'interessat, d'entitats privades.  

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o 
empremtes, nom i cognoms, imatge i veu, adreça postal o 
electrònica.  
Dades personals: Sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc 
de naixement, altres: mèrits esportius, culturals, científics... 
Dades socials: Allotjament o habitatge, clubs i associacions.  
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment 
automatitzat).  

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament de 
participació ciutadana i proximitat. 

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  Bàsic 
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