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Nom del fitxer 
 
 
Informació del fitxer 
facilitada per 

REGISTRE D’INTERESSOS, D’INCOMPATIBILITATS I 
ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS 
ECONÒMICS DE REGIDORS I ALTS CÀRRECS 
Maria Eugènia Pérez (Cap de secretaria), Antònia Clara Pons 
(serveis jurídics) 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament de 
secretaria i serveis jurídics. 

Fitxer Denominació: Registre d'interessos, d'incompatibilitats i 
activitats que proporcionen ingressos econòmics de regidors i 
alts càrrecs.   
Descripció del tractament: Declaració dels regidors i alts 
càrrecs on fan constar si realitzen qualsevol activitat que li 
pugui comportar ingressos econòmics.  
Descripció del sistema d’informació: Expedients en paper. 
Tipus de tractament: Manual. 

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

empremtes, noms i cognoms, imatge i veu, adreça postal o 
electrònica. 
Dades socials: Allotjament o habitatge. 
Dades acadèmiques: Col·legis o associacions professionals. 
Dades d’ocupació: Cos, escala, categoria, grau, llocs de treball.
Dades comercials: Activitats i negocis, llicències comercials. 

Finalitat Finalitat i usos  previstos: Declaració dels regidors i alts 
càrrecs on fan constar si realitzen qualsevol activitat que li 
pugui comportar ingressos econòmics. 
Finalitats relatives a recursos humans: Incompatibilitats. 
Altres finalitats: Altres registres administratius. 

Col·lectiu Regidors i alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 

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

Cessions  No 
Transferències 
internacionals 

No. 
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Identificació del fitxer Denominació: REGISTRE D’INTERESSOS, 

D’IMCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE 
PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS DE 
REGIDORS I ALTS CÀRRECS. 
Finalitat i usos previstos: Declaració dels regidors i alts 
càrrecs on fan constar si realitzen qualsevol activitat que li 
pugui comportar ingressos econòmics. 

Origen de les dades Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals: 
Regidors i alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal. 

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o 
empremtes, nom i cognoms, imatge i veu, adreça postal o 
electrònica. 
Dades socials: Allotjament o habitatge. 
Dades acadèmiques: Col·legis o associacions professionals. 
Dades d’ocupació: Cos, escala, categoria, grau, llocs de 
treball. 
Dades comercials: Activitats i negocis, llicències comercials. 
Sistema de tractament: Manual. (No automatitzat) 

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsables del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de 
secretaria i serveis jurídics. 

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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