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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL D'OSONA
ANUNCI sobre creació i modificació d'uns fitxers de dades de caràcter personal.
La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió ordinària del dia 12 de febrer de
2014, ha aprovat la creació i modificació d’uns fitxers que contenen dades de caràcter personal i que es
detallen en els annexos.
Als efectes de coneixement general s’obre un termini d’informació pública de 30 dies hàbils per tal que es
puguin presentar reclamacions. Si no se’n formula cap durant l’esmentat termini, la disposició de modificació
dels fitxers es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’adopció de cap més acord ni publicació.

Fitxer número 37
Denominació: HESTIA – Serveis Socials Bàsics
a) Finalitat:
Gestió integrada via web de la informació dels serveis socials bàsics de l’àrea Bàsica de Serveis Socials d’Osona
Usos: procediments administratius, registre de documents, estadístiques internes i atenció al ciutadà.
b) Persones afectades: Usuaris dels serveis socials bàsics
c) Procedència de les dades:
- Del propi interessat o del seu representant
- D’administracions públiques
- D’altres persones físiques diferents de l’interessat o del seu representant
- D’entitats privades
d) Procediment de recollida de les dades:
- Formularis
- Transmissió electrònica
e) Estructura del fitxer:
Tipus de dades tractades:
- Dades identificatives: DNI, NIF, NIE, telèfon, número Seguretat Social o mutualitats, nom i cognoms, adreça
postal o electrònica.
- Dades de característiques personals: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixements, nacionalitat,
lloc de naixement, , aficions i estils de vida, formació i titulacions, ,
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions
- Dades d’ocupació laboral: experiència professional, historial laboral, llocs de treball, ingressos i rendes
- Dades economico-financeres i d’assegurances: hipoteques, dades de nòmina, subsidis i beneficis, crèdits,
préstecs i avals, impostos i deduccions i dades bancàries
Tipus de tractament: automatitzat
- Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut.
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f) Cessions: les consignades a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i la resta de previstes a les lleis.
- Destinataris:
- Diputació de Barcelona
- Municipis que formen part de l’àrea Bàsica de Serveis Socials d’Osona
- Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
- Entitats que treballen amb els ens locals en temes de serveis socials bàsics
g) Transferències internacionals: no se’n preveuen.
h) Responsable del fitxer: Consell Comarcal d’Osona
i) Unitats o serveis on exercir els drets:
Consell Comarcal d’Osona. Gerència
Edifici del Sucre. Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta. 08500 Vic
a/e: informa@ccosona.cat
j) Nivell de seguretat: Alt

Fitxer número 38
Denominació: Agenda de consellers i conselleres del Consell Comarcal d’Osona
a) Finalitat:
Gestionar la informació referent als membres electes del consell comarcal per a trameses d’informació,
convocatòries de sessions d’òrgans col·legiats, convocatòries de reunions informatives, jornades, etc.
Usos: procediments administratius, registre de documents, publicacions i altres finalitats.
b) Persones afectades: persones que exerceixen el càrrec de conseller o consellera.
c) Procedència de les dades:
- Del propi interessat o del seu representant
- D’administracions públiques
d) Procediment de recollida de les dades:
- Formularis
- Transmissió electrònica
- Altres:
- Gravació àudio.
e) Estructura del fitxer:
Tipus de dades tractades:
- Dades identificatives: DNI, NIF, telèfon, nom i cognoms, signatura, adreça postal o electrònica, veu.
- Tipus de tractament: automatitzat.
f) Cessions: no se’n preveuen específicament
g) Transferències internacionals: no se’n preveuen.
h) Responsable del fitxer: Consell Comarcal d’Osona
i) Unitats o serveis on exercir els drets:
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Consell Comarcal d’Osona. Gerència
Edifici del Sucre. Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta. 08500 Vic
a/e: informa@ccosona.cat
j) Nivell de seguretat: bàsic

Annex 2
Fitxers que es modifiquen

Fitxer número 21
Denominació: El fitxer que s’anomenava Gestió d’ajuts en matèria d’habitatge passa a denominar-se Gestió
d’expedients en matèria d’habitatge
Apartats modificats:
- Finalitat
Es modifica la descripció de la finalitat. Ha de dir: Gestió d’expedients relatius a l’habitatge.
S’afegeix un altre tipus de finalitat: accés a l’habitatge
- Persones afectades
Es modifica la descripció. Ha de dir: Persones físiques i jurídiques que presenten sol·licituds d’ajuts per a
l’habitatge al Consell Comarcal d’Osona i/o tràmits relacionats amb l’habitatge
- Procedència de les dades
S’afegeix D’administracions públiques
- Estructura de dades tractades
S’afegeixen els següents tipus de dades:
Característiques personals: estat civil, edat, dades familiars, data de naixement, nacionalitat
Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions.
Ocupació laboral: historial laboral, lloc de treball
Economico-financeres i d’assegurances: ingressos, rendes, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, plans de
pensió, jubilació, dades de nòmina, assegurances, hipoteques, subsidis, beneficis, historial, crèdits
El tipus de tractament és automatitzat.
- Cessions
Es preveuen cessions a l’Ajuntament de Vic i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
- Nivell de seguretat
El nivell de seguretat passa de ser bàsic a ser mitjà.

Fitxer número 25
Denominació: Agenda vinculada al sector turístic de la comarcal d’Osona
Apartats modificats:
- Procedència de les dades
S’afegeix D’administracions públiques
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- Estructura de dades tractades
S’afegeixen els següents tipus de dades:
Característiques personals: DNI, NIE, telèfon, signatura o empremtes
Economico-financeres i d’assegurances: dades bancàries
El tipus de tractament és parcialment automatitzat.
- Cessions
Es preveuen cessions a la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona i a la Diputació de
Barcelona.
- Unitats o serveis on exercir els drets
Es modifica l’adreça que a partir d’ara és Edifici del Sucre. Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5,
3a planta.08500. Vic
Es modifica el número de telèfon que és el 938851715, el número de fax que és el 938895632 i l’adreça de
correu electrònic: info@osonaturisme.cat

Fitxer número 30
Denominació: Gestió de les persones demandants d’informació del sector turístic de la comarca d’Osona
Apartats modificats:
- Responsable del fitxer
Es corregeix l’adreça perquè s’ha detectat un error. Ha de dir: Edifici El Sucre. Carrer Historiador Ramon
d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta. 08500 Vic
Es corregeix l’adreça de correu electrònic: informa@ccosona.cat
- Unitats o serveis on exercir els drets
Es modifica l’adreça que a partir d’ara és Edifici del Sucre. Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5,
3a planta.08500. Vic
Es modifica el número de telèfon que és 938851715, el número de fax que és 938895632 i l’adreça de correu
electrònic: info@osonaturisme.cat
Així mateix, havent observat una omissió en l’anunci sobre aprovació de modificació de fitxer de dades de
caràcter personal que a continuació es detalla (DOGC núm. 6425 de 25 de juliol de 2013), es procedeix a
esmenar l’omissió de la manera següent:

Fitxer número 27
Denominació: Gestió dels serveis de transport i menjador escolar i ajuts individuals de menjador i
desplaçament
Apartats modificats:
Cal afegir l’omissió següent:
c) Procedència de les dades: del propi interessat o del seu representant, d’administracions públiques i d’entitats
privades.

Vic, 27 de febrer de 2014
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Anna Seijas Vila
Gerent

(14.059.076)
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