RELACIÓ DE FITXERS CREATS I INSCRITS AL REGISTRE DE L'APDCAT
Nom fitxer

Codi ACPD

Creació

Nivell

Trameses

205035007-N

19/07/2004

Bàsic

Correspondència municipal

205035008-J

19/07/2004

Bàsic

Gestió de tercers

205035009-Z

19/07/2004

Bàsic

Padró
Cens electoral

205035010-S
205035011-Q

19/07/2004
19/07/2004

Bàsic
Bàsic

Registre d'entrades i sortides

205035012-V

19/07/2004

Bàsic

Gestió de serveis tècnics

205035013-H

19/07/2004

Bàsic

Usuaris serveis municipals

205035014-L

19/07/2004

Alt

Animals de companyia

205035015-C

19/07/2004

Bàsic

Protecció civil

205035016-K

19/07/2004

Bàsic

Gestió administrativa

205035017-E

19/07/2004

Mitjà

Gestió fiscal i tributària

205035018-T

19/07/2004

Mitjà

Gestió comptable

205035019-R

19/07/2004

Mitjà

Protocol

205035020-W

19/07/2004

Alt

Estudis estadístics

205035021-A

19/07/2004

Mitjà

Registre d'unions

205035022-G

19/07/2004

Alt

Tràmits i procediments

205035023-M

19/07/2004

Alt

Finalitat
Manteniment d'informació utilitzada per trameses de
correu i relació de contactes de les diferents Àrees.
Manteniment d'informació utilitzada per trameses de
correu i relació amb els ciutadans del municipi.

Persones afectades
Persones relacionades amb
l'Ajuntament de Manresa
Persones relacionades amb
l'Ajuntament de Manresa
Persones responsables o de contacte
Manteniment d'informació sobre persones, empreses que pertanyen a empreses o entitats
i entitats relacionades amb l'Ajuntament.
relacionades amb l'Ajuntament de
Manresa
Gestió i control dels moviments de població del
Persones residents
al municipi de
municipi.
Manresa
Control electoral
Ciutadans del municipi de Manresa
Tot ciutadà que presenti escrits o rebi
Registre d'entrades i sortides de documents que es
documentació a l'Ajuntament de
produeixen a l'Ajuntament.
Manresa
Gestió i control de la informació necessària per a la
gestió dels serveis subministrats des dels Serveis del Ciutadans del municipi de Manresa
Territori.
Gestió i manteniment de la informació d'aquelles
Persones relacionades amb
persones que són ateses als serveis municipals
l'Ajuntament de Manresa
Registre de propietaris d'animals domèstics
Propietaris d'animals domèstics
Gestió de la informació inclosa als Plans de protecció
Ciutadans del municipi de Manresa
civil per al seu desenvolupament
Dades incloses als diferents expedients que es
Persones relacionades amb
tramiten a l'Ajuntament de Manresa
l'Ajuntament de Manresa
Gestió, manteniment i control de la informació
necessària per a la recaptació d'impostos, liquidació
Persones relacionades amb
de taxes i pagaments que es realitzen a l'Ajuntament
l'Ajuntament de Manresa
de Manresa
Persones o entitats físiques o
jurídiques que tinguin una relació
Gestió comptable
comercial amb l'Ajuntament de
Manresa
Ciutadans i personalitats de Manresa i
Manteniment de la informació dels diferents
altres municipis que tenen contacte
contactes protocol·laris de l'Ajuntament
amb l'Ajuntament
Recull de dades a partir de les quals s'efectuen
Ciutadans i empreses del municipi
diferents estudis socioeconòmics
Ciutadans del municipi inscrits al
Gestió i control del Registre de parelles del municipi
Registre
Gestió i manteniment de les dades incloses en els
Persones interessades en els
diferents informes, expedients i tràmits que es
expedients
realitzen dins l'activitat diària de l'Ajuntament

Resp. Tractament

Gestió cementiri

205035024-Y

19/07/2004

Bàsic

Ocupació

205035025-F

19/07/2004

Alt

Gestió del personal

205035026-P

19/07/2004

Alt

Serveis socials

205035027-D

19/07/2004

Alt

Gestió policial

205035028-X

19/07/2004

Alt

Actes dels òrgans municipals

208109020-Y

07/04/2008

Mitjà

Beneficiaris carnet social de bus
urbà

208109018-G

07/04/2008

Alt

Contribucions especials i quotes
urbanístiques

208109016-W

07/04/2008

Mitjà

Declaracions de béns i activitats
dels membres corporatius

208109014-T

07/04/2008

Mitjà

Gestió escoles bressol

208109012-K

07/04/2008

Alt

Llicències urbanístiques i d'activitats

208109010-L

07/04/2008

Mitjà

Òrgans de participació ciutadana

208109002-B

07/04/2008

Bàsic

Registre de licitadors

208109006-S

07/04/2008

Mitjà

Registre d'entitats ciutadanes

208109008-V

07/04/2008

Mitjà

XALOC

208109004-J

07/04/2008

Alt

Registre i control d'inhumacions, titular de nínxols,
Persones relacionades amb els drets
contribuents i trasllats
funeraris
Tractament de les dades recollides dels ciutadans
que sol·liciten ajuda per trobar feina o participar en
Persones interessades
cicles formatius
Gestió, manteniment i control de la informació
necessària per a l'elaboració de nòmines i la gestió Personal de l'Ajuntament de Manresa
del personal de l'Ajuntament
Atenció als ciutadans que s'adrecen o són derivats Persones que reben atenció de Serveis
als Serveis Socials de l'Ajuntament.
Socials
Gestió i manteniment de la informació recopilada a fi Qualsevol persona implicada en una
de facilitar l'activitat diària de la Policia
intervenció policial
Persones interessades en els
Arxiu i custòdia dels acords adoptats
expedients sobre els quals recau
l'acord adoptat
Persones interessades
en l'obtenció
Gestió de les dades de les persones beneficiàries a
d'aquest servei, jubilades o que
l'efecte d'obtenció gratuïta del bitllet de bus urbà
acreditin una minusvalidesa igual o
superior al 65%
Subjectes passius afectats per aquests
Gestió d'expedients de contribucions especials i
expedients i propietaris de sòl afectats
quotes urbanístiques
per actuacions urbanístiques
Custodiar les dades sobre béns patrimonials i
Membres de les corporacions locals
activitats facilitades pels regidors electes
Persones interessades en els serveis
Gestió, manteniment i control de les dades dels
que ofereixen les escoles bressol
infants matriculats i del seu representant legal
municipals
Persones interessades
en l'obtenció de
Exercici de la potestat de disciplina urbanística sobre
les llicències especificades i
activitats
professionals que participen en
l'expedient
Representar la ciutadania mitjançant la participació,
Persones integrants dels Consells de
assessorament i col·laboració en la política i gestió
participació de la ciutat
municipals
Gestió de les dades de les persones interessades a Persones que pertanyen a empreses
contractar amb l'Ajuntament
que volen licitar
Gestionar les dades de les entitats amb seu social a
Manresa o que adrecin la seva activitat de forma
Entitats i els seus representants
prioritària a Manresa
Gestió, manteniment i control de la informació
Persones interessades a obtenir
recollida de les persones que sol·liciten un lloc de
serveis ocupacionals
treball i altres serveis laborals

Campanyes d'inspecció municipal
de Consum

208304002-V

09/09/2008

Bàsic

INFO-OTL Bages

210117002-L

04/03/2010

Alt

Control d'Accessos

210259016-P

09/07/2010

Bàsic

Videovigilància

210259018-X

09/07/2010

Bàsic

Participació ciutadana en el procés
d'elaboració del POUM

213021025-Q

01/02/2013

Bàsic

Retransmissió i gravació de
sessions plenàries i altres actes
públics.

214266168-P

15/05/2014

Bàsic

Col·lectiu de persones que intervenen
en el programa de campanyes
d’inspecció municipal de consum
Col·lectiu de persones sol·licitants
Gestionar la intermediació laboral entre la persona
d’ocupació i empreses que demanin
sol·licitant d’ocupació i l’empresa contractant
personal
Registre i gestió de la informació necessària per a la Ciutadans i ciutadanes que accedeixen
seguretat i el control de l’accés als edificis municipals
als edificis municipals i personal
d’empreses contractades per
de ciutadans i ciutadanes i personal d’empreses
l’Ajuntament
contractades per l’Ajuntament
Captació, gravació, transmissió, conservació i
emmagatzematge d’imatges que tenen com a finalitat
Persones que accedeixen a les zones
el control dels accessos a les instal·lacions de
vigilades.
l’Ajuntament de Manresa, per tal de garantir la
seguretat dels béns i les persones
Recollir l’opinió de la ciutadania de Manresa en
Tota la ciutadania de Manresa que
relació al procés de revisió del Pla d’ordenació
desitgi respondre les enquestes o fer
urbanística municipal (POUM).
comentaris sobre el POUM
La finalitat del fitxer és facilitar l’accés de la
Assistents a les sessions plenàries i
ciutadania al desenvolupament de les sessions
altres actes públics, càrrecs electes,
plenàries i altres actes públics (Pregó de la Llum, treballadors municipals que intervinguin
Pregó de la Festa Major...)
en l’organització dels actes.
Gestionar el programa de campanyes d’inspecció
municipal de consum.

Responsable del
tractament: Ajuntament
de Manresa. Pl. Major,
1. 08240 Manresa

