Dijous, 29 de juny de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Berga
EDICTE
PROCEDIMENT.
Creació del fitxer de dades personals anomenat "Participació ciutadana."
El Ple de l'Ajuntament de Berga, en sessió ordinària en data 6 d'abril de 2017, va acordar l'aprovació inicial de la
"Creació del fitxer de dades personals anomenat Participació Ciutadana."
L'expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de
la corporació, per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Havent transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions i al·legacions, l'acord
d'aprovació inicial esdevé definitiu i es procedeix a la publicació íntegra del text de la disposició general, amb el següent
contingut:
"NOM DEL FITXER: PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
a) Finalitat i usos.
Finalitat: Gestió i seguiment dels processos de participació ciutadana: consultes populars, dret de petició, iniciativa
popular, audiències públiques ciutadanes, sessions del Ple Municipal, consells municipals i altres previstos en el
Reglament Orgànic Municipal i en la normativa pròpia de participació ciutadana.
Usos: Inscripció; recollida d'aportacions, si s'escau; enviament de convocatòries i d'informació; i tractament
d'aportacions, si s'escau.
b) Persones afectades.
Persones majors d'edat que, a títol personal o en representació d'una entitat, associació o altra forma d'acció col·lectiva,
participen en els mecanismes de participació ciutadana promoguts per l'Ajuntament. De manera excepcional, les
persones majors de setze anys en el cas dels processos participatius regulats a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de
consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.
c) Procediment de recollida de les dades.
Formularis en paper o electrònics, enquestes presencials o telefòniques, entrevistes i actes de les sessions presencials.

De la mateixa persona física interessada, del representant de la persona física interessada i del representant de la
persona jurídica interessada (entitat o associació).
e) Tipologia de les dades del fitxer.
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, telèfon, adreça postal, adreça electrònica, signatura.
Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, municipi de naixement.
Dades especialment protegides: ideologia, religió, afiliació sindical, creences, origen racial o ètnic, salut.
Altres dades: aportacions als mecanismes de participació.
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d) Procedència de les dades.
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f) Sistema de tractament del fitxer.
El sistema de tractament de la informació serà parcialment automatitzat.
g) Cessions de dades personals previstes.
No es preveuen cessions de dades personals.
h) Transferències internacionals de dades personals previstes.
No es preveuen transferències internacionals de dades personals.
i) Òrgan responsable del fitxer.
Ajuntament de Berga.
j) Servei davant el qual exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Àrea de Participació Ciutadana i Festes - Ajuntament de Berga.
Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 Berga.
Tel. 938214333 – Fax. 938211787 – Adreça electrònica: participacio@ajberga.cat.
k) Nivell de seguretat assignat al fitxer.
Atenent a la naturalesa de les dades contingudes en el fitxer i d'acord amb l'establert al Reial Decret 994/1999, d'11 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de
caràcter personal, s'assigna a aquest fitxer un nivell de seguretat alt."
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Berga, 20 de juny de 2017
L'alcaldessa, Montserrat Venturós i Villalba

https: //bop.diba.cat
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