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Nom del fitxer  
Informació del fitxer 
facilitada per  

PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
Teresa Jiménez (Gestora de Protecció de la legalitat) 
Ana Garcia (Responsable de projectes organitzatius) 

Responsable  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament de 
protecció de la legalitat. 

Fitxer Denominació: Protecció de la legalitat. 
Descripció del tractament: Control d'expedients sancionadors 
per saber la tramitació i la seva ubicació.  
Descripció del sistema d'informació: Lotus notes, expedients 
personals en paper.  
Tipus de tractament: Manual i automàtic: servidors centrals 
amb connexions remotes a la xarxa corporativa.  

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

empremtes, signatura electrònica, noms i cognoms, 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 30/19992, del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
Dades socials: Allotjament o habitatge, llicències i permisos, 
propietats o possessions.  
Dades comercials: Activitats i negocis, llicències comercials. 
Dades financeres: Assegurances, hipoteques.  

Finalitat Control d'expedients sancionadors per saber la tramitació i la 
seva ubicació.  
Finalitats relatives a la seguretat pública i defensa: Actuacions 
administratives.  
Finalitats relatives a treball i benestar social: Inspecció i 
protecció social. 
Finalitats relatives a sanitat: Gestió i control sanitari.  
Altres finalitats: Procediments administratius, estadístiques 
internes, registres de documents, gestió de sancions.  

Col·lectiu Persones físiques o representants de les persones jurídiques 
que denuncien possibles infraccions davant de l'Ajuntament. 
Persones infractores en l'àmbit d'obres, activitats, sanitat, 
consum, animals de companyia o de medi ambient on te 
competència l'Ajuntament 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, de registres públics, d'administracions públiques.  
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, 
formularis.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport 
magnètic o digital.  

Cessions No. 
Transferències No. 
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Identificació del fitxer  Denominació: PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 

Finalitat i usos previstos: Control d'expedients sancionadors 
per saber la tramitació i la seva ubicació.  

Origen de les dades  Col·lectius dels quals s'obtenen les dades: Persones físiques 
o representants de les persones jurídiques que denuncien 
possibles infraccions davant de l'Ajuntament. Persones 
físiques o representants de les persones jurídiques infractores 
en l'àmbit d'obres, activitats, sanitat, consum, animals de 
companyia o de medi ambient on te competència 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o 
entrevistes, formularis.  
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'altres persones físiques diferents de 
l'interessat, de registres públics, d'administracions públiques. 

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o 
empremtes, signatura electrònica, nom i cognoms, adreça 
postal o electrònica, número de registre personal.  
Dades penals: Infraccions administratives.  
Dades socials: Allotjament o habitatge, llicències i permisos, 
propietats o possessions.  
Dades comercials: Activitats i negocis, llicències comercials. 
Dades financeres: Assegurances, hipoteques.  
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment 
automatitzat).  

Cessions No.  
Transferències 
internacionals 

No.  

Responsable  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament de 
Protecció de la legalitat.  

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  Mitjà 
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