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Nom del fitxer 
Informació del fitxer 
facilitada per  

RECEPCIÓ I GESTIÓ D’ALARMES 
Joan Martínez Pallarès (Sergent de la Policia Local) 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament del servei 
local de seguretat. 

Fitxer Denominació: Recepció i gestió d’alarmes. 
Descripció del tractament: Recepció i gestió d'alarmes per 
motius de seguretat patrimonial i de les persones (assistents 
socials i autoritats).  
Descripció del sistema d’informació: Access. 
Tipus de tractament: Automàtic: ordinadors personals.  

Nivell de Seguretat Bàsic 
Estructura del fitxer Dades identificatives: Telèfon, nom i cognoms, adreça postal o 

electrònica. 
Dades socials: Clubs i associacions. 
Dades d’ocupació: Llocs de treball. 

Finalitat Recepció i gestió d'alarmes per motius de seguretat patrimonial 
i de les persones (assistents socials i autoritats).  
Finalitats relatives a la seguretat pública i defensa: Protecció 
civil i actuacions policíaques.  
Altres finalitats: Control d’accés a edificis.  

Col·lectiu Autoritats, personal tècnic i privat del municipi 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, d’entitats privades. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport magnètic o digital.

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 
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Identificació del fitxer Denominació: RECEPCIÓ I GESTIÓ D’ALARMES 

Finalitat i usos previstos: Recepció i gestió d’alarmes per 
motius de seguretat patrimonial i de les persones (assistents 
socials i autoritats). 

Origen de les dades Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals: 
Autoritats, personal tècnic i privat del municipi de Sant Boi 
de Llobregat. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d’altres persones físiques diferents de 
l’interessat, d’entitats privades. 

Estructura Dades identificatives: Telèfon, nom i cognoms, adreça postal 
o electrònica. 
Dades socials: Clubs i associacions. 
Dades d’ocupació: Llocs de treball. 
Sistema de tractament: Automatitzat. 

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsables del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: Departament del 
Servei Local de Seguretat. 

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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