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Nom del fitxer  
Informació del fitxer 
facilitada per  

OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL 
CONSUMIDOR 
Isabel Saborido Girón (OMIC) 

Responsable  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament de 
promoció de la ciutat.  

Fitxer Denominació: Oficina municipal d'informació al consumidor. 
Descripció del tractament: Gestió i registre dels expedients i 
tràmits de l'Oficina municipal d'informació al consumidor.  
Descripció del sistema d'informació: Base de dades lotus notes. 
Tipus de tractament: Manual. 

Nivell de seguretat Mitjà 
Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, nom i cognoms, 

adreça postal o electrònica, altres: dades de reclamació, 
denúncia o queixa.  
Dades personals: Sexe i data de naixement.  

Finalitat Gestió i registre dels expedients i tràmits de l'OMIC.  
Altres finalitats: Atenció al ciutadà i registres de documents.  

Col·lectiu Veïns del municipi de Sant Boi de Llobregat i de Santa 
Coloma de Cervelló, adscrits temporalment pel conveni de 
cooperació signat pels 2 ajuntaments, i persones d'altres 
municipis en relació a gestions amb establiments ubicats a Sant 
Boi de Llobregat.  

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

Cessions Si. 
- Amb el consentiment de l'interessat? Si.  
- El tractament respon a la lliure i legítima acceptació d'una 
relació jurídica, el desenvolupament i control de la qual 
impliqui necessàriament la comunicació de les dades a tercers? 
No.  
- Correspon a competències idèntiques o que versin sobre les 
mateixes matèries, exercides per altres administracions 
públiques? Si. 
- La comunicació te per objecte el tractament posterior de les 
dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques? 
Si.  
- Són 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? No.  
 
Destinataris de la recollida de dades: Agència Catalana de 
Consum, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
empresa en relació a la qual s'ha presentat la reclamació.  

Transferències  No. 
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Denominació Oficina Municipal 'Informació al Consumidor. 
Finalitat Gestió i registre dels expedients i tràmits de l'Oficina 

Municipal d'Informació al Consumidor.  
Col·lectiu Veïns del municipi de Sant Boi de Llobregat, veïns de Santa 

Coloma de Cervelló, adscrits temporalment pel conveni de 
cooperació signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i persones d'altres 
municipis en relació a gestions amb establiments ubicats a Sant 
Boi de Llobregat.  

Procediment de 
recollida de les dades 

Entrevistes personals i/o recollida de documentació.  

Estructura i 
descripció del tipus 
de dades 

Número d'expedient, número de registre, nom i cognoms, DNI 
o NIF, telèfon, sexe, data de naixement, adreça (postal, 
electrònica), dades de reclamació/ denúncia/ queixa.  

Cessions Empresa reclamada, Diputació de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya i altres organismes competents.  

Òrgan responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
Mesures de seguretat El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell mitjà. 
Lloc on es poden 
exercir els drets 
d'accés, rectificació, 
cancelació i oposició 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  
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