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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   09/2016 
Caràcter:   extraordinària 
Data:    27 de desembre de 2016 
Horari:   de les 21:00 a les 22:04 hores 

Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 
Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 
Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 
Maria Fuste Marsal Convergència i Unió (CiU) 
Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 
Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 
Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 
Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 
Salvador Noguera i Vilalta Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
M. Montserrat Casals i 
Serrano  

Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Enric Farran Belart Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Albert Valero i Folch Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 
 
Secretària: Carme Vallés i Fort 
Interventor: Marc Fernández Mesalles 
 
Es comprova l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 98.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i s’inicia la sessió. 
 
 

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 24 DE NOVEMBRE DE 
2016 
2.- ACORD DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
3.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER 
IMPORT DE 540.000 € AMB L’ENTITAT BANC SANTANDER SA 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2017 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 24 DE 
NOVEMBRE DE 2016 
 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 24 de 
novembre de 2016 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a 
la convocatòria de la sessió. 
 
El Sr. Alcalde sotmet l’acta a votació i és aprovada per unanimitat de tots els 
regidors assistents. 
 
 
2.- ACORD DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord, que compta amb 
el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, 
Urbanisme i Promoció Econòmica celebrada el 21 de desembre de 2016: 
 
“L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, preveu que la creació, modificació o supressió dels 
fitxers de les administracions públiques només podran fer-se per mitjà de 
disposició general publicada  al Butlletí Oficial del Estat o diari oficial 
corresponent. 
 
Per tal de donar compliment a l’esmentat precepte legal, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers que estan relacionats als Annexes 1 al 
31 d’aquest acord. 
 
Segon.- Publicar l'anunci de creació dels citats fitxers al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida per termini d’un mes. 
 
Tercer.- Sol·licitar de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una vegada 
efectuada la publicació a la que es fa referència a l'apartat anterior, que 
procedeixi a la inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades. 
 
 
Annex 1. Creació del fitxer AGÈNCIA MUNICIPAL DE L'HABITATGE 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l'entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C/ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: AGÈNCIA MUNICIPAL DE L'HABITATGE 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Informar Pla Municipal de l’habitatge. Elaborar, 
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seleccionar i tractar informació relativa a la demanda d’habitatge. Registre de Solars. Informar 
ajudes relatives a compra i lloguer. Gestió de processos re allotjament i adaptació d’habitatges. 
Gestió, promoció i adquisició d’habitatges de protecció pública, així com inspecció i control de 
requeriments tècnics. 
- Tipificació de finalitat i usos: Procediments administratius, registre de documents, 
autoritzacions i permisos, publicacions, estadístiques internes. 
 
ORIGEN PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d’interessats: Representants legals. Sol·licitants. Beneficiaris.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut. 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nº SS /Mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. 
Telèfon. Signatura / Empremta. Signatura electrònica. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
sexe, nacionalitat.  
Característiques socials; Allotjament o habitatge. 
Característiques ocupació; Lloc de treball, dades no econòmiques de nòmines. 
Característiques comercials; Activitats i negocis 
Característiques, financeres; Ingressos i rendes, crèdits préstecs i avals, dades bancàries, 
assegurances, dades de nòmines, impostos i deduccions, hipoteques, subsidis, beneficis. 
Característiques de transaccions; Béns rebuts, transaccions financeres.  
- Sistema de tractament: Mixt. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Les  dades podran ser comunicades a : Hisenda 
pública i administració tributària, Institut Nacional d'Estadística, Òrgans judicials 
Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús 
de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi 
atorgat previ consentiment. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 2. Creació del fitxer AGENDA, CONTACTES, TERCERS 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
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- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: AGENDA, CONTACTES, TERCERS 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'agenda dels empleats i càrrecs públics 
de l'entitat local, així com dels contactes o comunicacions,  per qualsevol mitjà, amb persones 
relacionades o vinculades directament en els assumptes d'índole municipal. 
- Tipificació de finalitat i usos: altres finalitats.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Fonts accessibles 
al públic que poden ser; el cens promocional, les llistes de persones pertanyents a grups 
professionals, repertoris telefònics, butlletins oficials i els mitjans de comunicació. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Proveïdors. 
representants legals. Persones de contacte. Càrrecs públics.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : Nom i cognoms. Adreça. Telèfon.  
- Altres dades de caràcter identificatiu: : Fax 
- Altres tipus de dades: 
Característiques ocupació; Categoria grau, lloc de treball.  
Característiques comercials; Activitats i negocis.  
- Sistema de tractament: Mixt 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: 
No es produeixen cessions o comunicacions de dades. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 3. Creació del fitxer ARXIU MUNICIPAL 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
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- Nom: ARXIU MUNICIPAL 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió, control i manteniment de l’arxiu 
municipal. 
- Tipificació de finalitat i usos: Altres finalitats.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades especialment protegides: Ideologia 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge i veu 
- Altres tipus de dades: 
Característiques personals; Dades familiars 
Característiques socials; Aficions i estils de vida, llicències permisos. 
Característiques comercials; Activitats i negocis, llicències comercials, creacions artístiques i 
científiques. 
Característiques financeres; Dades bancàries. 
Característiques de transaccions; Béns subministrats, béns rebuts, compensacions 
indemnitzacions. 
- Sistema de tractament: Mixt 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions:  
No es produeixen cessions o comunicacions de dades. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província:Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 4. Creació del fitxer BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
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- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: BIBLIOTECA MUNICIPAL 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i control del préstec d'obres literàries, 
audiovisuals, així com el registre i confecció de carnets de socis. 
- Tipificació de finalitat i usos: Foment d’activitats culturals, control d’accés a edificis.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d’interessats: Ciutadans i residents. Sol·licitants.  
- Altres col·lectius: Pares o Tutors 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa  
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nº Registre de personal. Nom i cognoms. 
Adreça. Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge / Veu. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Red de Biblioteques de la Direcció General de Promoció i 
Cooperació Cultural. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant  Carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 5. Creació del fitxer CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del cens de les espècies d'animals 
domèstics o de companyia residents al municipi. 
- Tipificació de finalitat i usos: Altres registres administratius, autoritzacions permisos.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents a Santa Susanna i que són o 
han estat propietàries d'animals de companyia.  
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- Altres col·lectius: Propietaris o posseïdors d’animals de companyia 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Número xip (10-15 dígits). Nom i raça del animal. Número de tatuatge (3 números 
una lletra) situació. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Data de naixement, nacionalitat. 
Característiques financeres; Assegurances. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Forces i cossos de seguretat, Agència de Salut 
Pública (ASPCAT), Centre d’acollida d’animals de companyia.  
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 6. Creació del fitxer CENS ELECTORAL 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: CENS ELECTORAL  
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Control del cens electoral del municipi. 
- Tipificació de finalitat i usos: Altres registres de l’administració.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge i veu. Lloc on ha d’exercir el seu dret de vot 
- Altres tipus de dades: 
Característiques personals; Lloc de naixement. 
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Característiques acadèmiques; Formació i titulacions. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de 
dades. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província:Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 7. Creació del fitxer VIDEOVIGILANCIA 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: VIDEOVIGILANCIA 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Preservar la seguretat, material i personal, a les 
instal·lacions o dependències municipals, mitjançant càmeres o videocàmeres de vigilància. 
- Tipificació de finalitat i usos: Seguretat i control d'accés a edificis. Videovigilancia.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Càrrecs públics.  
- Altres Col·lectius: Qualsevol  que accedeixi a les instal·lacions municipals 
- Procediment de recollida de les dades: Imatges de les videocàmeres 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : Imatge / Veu. 
- Sistema de tractament: Automatitzat 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de 
dades. 
  
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
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DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 8. Creació del fitxer CULTURA 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: CULTURA 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de les subscripcions, inscripcions o 
participacions en les activitats culturals, socials o educatives desenvolupades a les diferents 
infraestructures de l'entitat local (Teatres, Museus,Casa de la Cultura,Universitat o d’altres 
infraestructures municipals). 
- Tipificació de finalitat i usos: Foment d’actuacions culturals.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. 
sol·licitants.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge / Veu. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, nacionalitat, llengua 
materna. 
Característiques socials; Aficions i estils de vida, clubs i associacions. 
Característiques acadèmiques; Formació i titulacions. 
Característiques financeres; Dades bancàries.  
- Sistema de tractament: Mixt 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya. Altrament només seran comunicades a administracions o ens 
públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang 
de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ consentiment. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
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DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 9. Creació del fitxer LLAR D’INFANTS. 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: LLAR D’INFANTS  
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del procés d'admissió. 
Publicació de llistats provisionals i definitius als taulells d'anuncis, gestió de matrícula, així com 
la gestió administrativa i docent de l'escola infantil municipal. 
- Tipificació de finalitat i usos: Educació infantil primària.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres persones 
físiques. Administracions públiques.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Estudiants. Representants legals. Sol·licitants. 
Beneficiaris.  
- Altres col·lectius: Pares, representants legals o tutors dels alumnes. 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut. Religió 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nº SS / Mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. 
Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge / Veu. Targeta sanitària. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, 
nacionalitat, llengua materna.  
Característiques socials; Allotjament o habitatge. 
Característiques acadèmiques; Formació i titulacions.  i professionals. 
Característiques de l' ocupació; Dades no econòmiques de nòmina. 
Característiques financeres; Ingressos i rendes,  dades bancàries.  
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. Entitats asseguradores. Altrament només 
seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves 
competències previstes en una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ 
consentiment. 
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TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 10. Creació del fitxer ESPORTS 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província:Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: ESPORTS 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de les instal·lacions, activitats, 
inscripcions de socis i usuaris, confecció de carnets, generació de rebuts, així com la gestió de 
cobraments i pagaments de les instal·lacions esportives. 
- Tipificació de finalitat i usos: Facturació, relació comercial, esport.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. 
sol·licitants.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut. 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nº SS / Mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. 
Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge / Veu. Número de registre. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
sexe,nacionalitat, característiques físiques. 
Característiques socials; Clubs i associacions, llicències, permisos  
Característiques financeres; Dades bancàries, assegurances.  
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Clubs esportius i Federacions. Bancs, caixes 
d'estalvi i caixes rurals. Entitats Sanitàries. Altrament només seran comunicades a 
administracions, ens públics o entitats sanitàries que ho requereixin en ús de les seves 
competències previstes en una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ 
consentiment.  
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
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DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 11. Creació del fitxer GESTIÓ CONSELLS MUNICIPALS I PROGRAMES DE 
PARTICIPACIÓ. 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: GESTIÓ CONSELLS MUNICIPALS I PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les dades identificatives 
i de contacte dels membres dels diferents consells constituïts dins l'àmbit de l'Ajuntament, així 
com als programes participatius engegats per l'Ajuntament. 
- Tipificació de finalitat i usos: Altres finalitats.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. 
sol·licitants.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura o 
empremta. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de 
dades. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 12. Creació del fitxer GESTIÓ CONSISTORI 
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RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: GESTIÓ CONSISTORI  
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les dades incloses als 
diferents informes, expedients i tràmits que es realitzen dins l’activitat diària de l’Ajuntament. 
- Tipificació de finalitat i usos: Oposicions concursos, actuacions administratives, 
procediments administratius, registre de documents, gestió de sancions.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades especialment protegides: Ideologia 
- Altres dades especialment protegides: Salut 
- Dades de caràcter penal: Infraccions penals, infraccions administratives 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge i veu.  
- Altres tipus de dades: 
Característiques personals; Estat civil, dades de família, lloc de naixements, nacionalitat, 
número expedient. 
Característiques socials; Allotjament o habitatge, propietats o possessions, llicències permisos. 
Característiques acadèmiques; Formació i titulacions. 
Característiques comercials; Activitats i negocis. 
Característiques financeres; Dades bancàries. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de 
dades. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 13. Creació del fitxer GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
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- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Hisenda Pública i gestió d'Administració 
Tributària. Gestió, recaptació i inspecció tributs propis i de participacions en tributs estat i 
comunitats autònomes, així com la gestió i recaptació restants ingressos dret públic com a 
prestacions patrimonials que no tributen, preus públics. Gestió econòmica i financera pública. 
- Tipificació de finalitat i usos: Gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de 
dret públic de l'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES . Aquestes finalitats es concreten 
en la tipologia: 
• Hisenda i gestió econòmica financera: recaptació tributària, gestió fiscal 

• Altres: procediments administratius, gestió de sancions, estadístiques internes, serveis 
de certificació (de pagament de tributs i d’estat de deutes). 

 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics. 
Administracions públiques i recollides bé per inspecció directa realitzada pel personal municipal 
o els seus equips automàtics o bé del propi interessat o del seu representant. Les dades inicials 
poden ésser completades sol·licitant dades en altres Administracions Públiques (AEAT i 
Generalitat de Catalunya en el cas d’embargaments, Generalitat de Catalunya en el cas de 
deduccions a famílies nombroses, DGT per la identificació del propietari d’un vehicle, Padró per 
obtenir l’adreça de notificació,...). 
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Contribuents i subjectes 
obligats. Propietaris o arrendataris.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives 
segons la habilita Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
edat, nacionalitat.  
Característiques socials; Allotjament o habitatge.  
Característiques comercials; Activitats i negoci 
Característiques financeres; Ingressos  rendes, dades bancàries. 
Característiques de transaccions; Transaccions financeres, compensacions indemnitzacions. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions:  Agencia tributaria. Tribunal de comptes o 
equivalent autonòmic. Bancs, caixes d'estalvi i  caixes rurals que ho requereixin en ús de les 
seves competències previstes en una norma amb rang de Llei.  
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
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Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 14. Creació del fitxer JOVENTUT 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: JOVENTUT 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de les subscripcions, inscripcions o 
participacions en les activitats artístiques, culturals, esportives, socials i/o educatives, així com 
l'expedició de la targeta jove municipal destinada a l'obtenció de beneficis o avantatges. 
- Tipificació de finalitat i usos: Joventut.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Associats o membres. 
Persones de contacte. Beneficiaris.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge / Veu. Targeta jove municipal. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
sexe. 
Característiques socials; Allotjament o habitatge, aficions i estils de vida, clubs i associacions. 
Característiques comercials; Subscripcions a publicacions, creacions artístiques científiques.  
Característiques financeres; Dades bancàries.  
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Direcció General Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. Altrament només seran comunicades a 
administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en 
una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ consentiment.  
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
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- Província:Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 15. Creació del fitxer MATRIMONIS CIVILS 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: MATRIMONIS CIVILS 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestionar les sol·licituds de celebració de 
matrimonis civils en el terme municipal per l'Alcalde o, en el seu cas, pel Regidor en qui aquest 
delegui en els termes establerts en el Codi Civil i altres disposicions vigents, així com el 
cobrament de la taxa o preu públic que, en el seu cas, s'exigís als contraents. 
- Finalitats: Altres finalitats.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics 
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. 
Sol·licitants.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI, Noms i cognoms. Adreça, Telèfon. Signatura / 
Empremta. 
- Altres tipus de dades: Característiques personals.  
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Òrgans o entitats competents de la comunitat 
autònoma o altres òrgans de l’administració local per la continuació del tràmit demanat pel 
ciutadà, registres públics. Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics 
que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei o 
quan l’interessat hagi atorgat previ consentiment.  
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850  
 
Annex 16. Creació del fitxer OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
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- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del servei d'informació, assessorament i 
atenció als veïns sobre les principals gestions administratives i programes, plans, ofertes, 
convocatòries i activitats que s'estiguin desenvolupant. 
- Tipificació de finalitat i usos: Procediment administratiu. Atenció al ciutadà 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. 
- Altres tipus de dades: 
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
edat, nacionalitat. 
Característiques socials; Allotjament o habitatge 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de 
dades. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al Ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 17. Creació del fitxer POLICIA LOCAL 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: POLICIA LOCAL 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Actuacions de forces i cossos de seguretat amb 
finalitats policials. Seguretat pública i defensa. Gestió sancionadora.  
- Tipificació de finalitat i usos: Seguretat vial. Actuacions policíaques. Actuacions 
administratives. Gestió sancionadora. Serveis socials.  
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. Càrrecs 
públics.  
- Altres Col·lectius: Denunciants, qualsevol persona involucrada en una assumpte o actuació 
policial. 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades especialment protegides: Religió 
- Altres dades especialment protegides: Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual. 
- Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions penals. Dades 
relatives a infraccions administratives segons habilita Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça postal i correu 
electrònic. Telèfon. Marques físiques. Signatura / Empremta. Imatge / Veu. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
edat, sexe, nacionalitat, característiques físiques, llengua materna.  Característiques socials; 
Allotjament o habitatge, Llicència, permisos 
Característiques acadèmiques; Formació i titulació 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Forces i cossos de seguretat. Òrgans judicials. 
Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús 
de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi 
atorgat previ consentiment.  
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 18. Creació del fitxer REGISTRE ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: REGISTRE ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre d'animals potencialment 
perillosos residents al municipi, així com la tramitació de concessió o denegació i, en el seu 
cas, registre de les llicències administratives. 
- Tipificació de finalitat i usos: Autoritzacions i permisos, altres registres administratius.  
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Propietaris  
- Altres Col·lectius: Tenedors, Criadors, Importadors i d’altres en activitat. 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut, certificat de capacitat física i d’aptitud 
psicològica. 
- Dades de caràcter penal: Infraccions penals, certificat antecedents penals. 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura. 
Número xip (10-15 dígits) nom i raça del animal, número de tatuatge (3 números una lletra) 
situació. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat, 
nacionalitat. 
Característiques socials; Llicencia A.I.A.C. 
Característiques financeres; Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, rebut acreditatiu del 
pagament de la pòlissa. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Forces i cossos de seguretat, Agència de Salut 
Pública (ASPCAT), centre d’acollida d’animals de companyia.  
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol : Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 19. Creació del fitxer REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Registre d'Entrada/Sortida de Documents. 
- Tipificació de finalitat i usos: Registre de documents.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Representants 
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legals. Sol·licitants. Càrrecs públics.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Número registre document. Tipus. Data. Assumpte. Relació documentació lliurada. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Nacionalitat 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
No es produeixen cessions o comunicacions de dades. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 20. Creació del fitxer REGISTRE D'INTERESSOS 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: REGISTRE D'INTERESSOS 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Declaració de béns, activitats i interessos de 
membres de la Corporació Local. 
- Tipificació de finalitat i usos: Patrimoni alts càrrecs.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics. 
Administracions públiques.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Càrrecs públics.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nº Registre de personal. Nom i cognoms. 
Adreça. Telèfon. Signatura / Empremta. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, data de naixement, lloc de naixements, edat, 
nacionalitat. 
Característiques socials; Allotjament o habitatge   
Característiques de l' ocupació; Cos, escala, categoria i grau, lloc de treball. 
Característiques comercial; Activitat i negoci.  
Característiques financers; Ingressos i rendes, inversions i patrimoni.  
- Sistema de tractament: Manual 
MESURES DE SEGURETAT 
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- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: les dades seran comunicades a l’òrgan o entitat 
competent de la comunitat autònoma o altres òrgans judicials i de l'administració local 
competents en la matèria. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 21. Creació del fitxer SECCIÓ D'OCUPACIÓ 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: SECCIÓ D'OCUPACIÓ 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de serveis o programes per al 
desenvolupament i foment de l'ocupació, incloent-hi els d'informació, orientació, formació, 
inserció, intermediació laboral. 
- Tipificació de finalitat i usos: Promoció i ocupació, relacions laborals, formació ocupacional.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Estudiants. Sol·licitants d'ocupació.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nº SS / Mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. 
Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge / Veu. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, 
nacionalitat, característiques físiques, llengua materna 
Característiques Acadèmics; Formació i titulacions, historial acadèmic, experiències 
professionals. 
Característiques de l' ocupació; Cos i escala, lloc de treball, historial laboral.  
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
Les dades seran comunicades a l’òrgan o entitat competent de la comunitat autònoma, 
administració local per la continuació del tràmit demanat pel ciutadà. Altrament només seran 
comunicades a empreses oferents de contractació que ho requereixin en ús de les seves 
competències previstes en una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ 
consentiment. 
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TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 22. Creació del fitxer URBANISME I OFICINA TÈCNICA 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: URBANISME I OFICINA TÈCNICA 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'expedients relatius a llicències, 
permisos, autoritzacions o cèl·lules urbanístiques establiments, parcel·lació, obres, activitats, 
habitatge, elaboració d'informes, projectes, programes o planejaments, així com la gestió 
tributària i, en el seu cas, sancionadora derivada dels anteriors. 
- Tipificació de finalitat i usos: Recaptació tributaria, procediment administratiu, autoritzacions 
i permisos, gestió de sancions, serveis de certificació.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. De registres 
públics. D’administracions públiques. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Contribuents i subjectes obligats. Propietaris o 
arrendataris. Representants legals. Sol·licitants.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques penals: Infraccions penals, infraccions administratives. 
Característiques personals; Data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat. 
Característiques socials; Allotjament o habitatge, propietat o possessions, llicències permisos. 
Característiques comercial; Activitats i negoci, llicències comercials 
Característiques financeres; Inversions patrimoni, crèdits préstec i avals, dades bancàries, 
assegurances, hipoteques.  
Característiques de transaccions de bens i serveis; 
Béns subministrats,  béns rebuts, transaccions financeres, compensacions i indemnitzacions. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions:  Hisenda Pública. Administració Tributària. 
Registres públics. Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho 
requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei o quan 
l’interessat hagi atorgat previ consentiment.  



23 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 23. Creació del fitxer VEHICLES 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: VEHICLES 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'informació encaminada al control dels 
vehicles dels ciutadans o residents per a una millora dels serveis municipals relatius a la 
recaptació del tribut corresponent, la imposició de sancions o elaboració d'informes o atestats 
en matèria de trànsit o circulació, així com sancions i control de l'abandonament. 
- Tipificació de finalitat i usos: Recaptació tributaria, actuacions administratives, seguretat 
vial, procediments administratius, gestío de sancions 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions 
públiques.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Contribuents i subjectes obligats.  
- Altres Col·lectius: Titulars de vehicles 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa  
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. 
- Altres dades de caràcter identificatiu: : Matrícula vehicle 
- Altres tipus de dades:  
Característiques penals: Infraccions penals, infraccions administratives. 
Característiques personals; Data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat 
Característiques financeres; Assegurances, impostos deduccions targetes de crèdit. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 

- Categories de destinataris de cessions: Les dades seran comunicades a forces i 
cossos de seguretat hisenda pública i administració tributària. Altrament només seran 
comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves 
competències previstes en una norma amb rang de llei com: DGT, AEAT o quan l’interessat 
hagi atorgat previ consentiment. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant Carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
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títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 24. Creació del fitxer VENDA AMBULANT 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: VENDA AMBULANT 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i control de les autoritzacions per a la 
venda ambulant o no sedentària, així com la gestió de la taxa o preu públic aplicat. 
- Tipificació de finalitat i usos: Recaptació tributaria, facturació, autoritzacions i permisos 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics. 
Administracions públiques.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Representants legals. Sol·licitants.  
- Altres Col·lectius: Comerciants 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge / Veu. 
- Altres tipus de dades: 
Característiques personals; Lloc de naixement, edat, nacionalitat.  
Característiques comercials; Activitats i negocis, llicencies comercials 
Característiques financeres; Dades bancàries, assegurances. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Les dades seran comunicades a forces i cossos de 
seguretat hisenda pública i administració tributària. Altrament només seran comunicades a 
administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en 
una norma amb rang de llei com: DGT, AEAT o quan l’interessat hagi atorgat previ 
consentiment. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
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- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 25. Creació del fitxer PADRÓ MUNICIPAL HABITANTS 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l'entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: PADRON D’HABITANTS 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió (formació, manteniment, revisió i 
custòdia) del registre administratiu on consten els veïns del municipi, elaboració del cens 
electoral, prova de la residència o domicili en cessió o comunicació de dades a altres entitats o 
òrgans administratius públics d'acord amb la legislació, així com labor estadística pública. 
- Finalitats: FUNCIÓ ESTADÍSTICA PÚBLICA. PADRÓ D'HABITANTS. 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d’interessats: Ciutadans i Residents 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura. 
- Altres tipus de dades: 
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
sexe, nacionalitat.  
Característiques socials; Allotjament o habitatge. 
- Sistema de tractament: Mixt 

MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Les dades seran comunicades a forces i cossos de 
seguretat. Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho 
requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei com: 
DGT, AEAT o quan l’interessat hagi atorgat previ consentiment. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
Annex 26. Creació del fitxer SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
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- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del servei de subministrament o 
proveïment d'aigua potable i sanejament (clavegueram i depuració), així com la gestió i 
recaptació de la taxa o cànon corresponent.t 
- Tipificació de finalitat i usos: Recaptació tributaria 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Contribuents i subjectes obligats.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa  
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat. 
Característiques socials; Allotjament o habitatge, propietat o possessions, llicències permisos. 
- Sistema de tractament: Mixt  
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. Altrament 
només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les 
seves competències previstes en una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi atorgat 
previ consentiment.  
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

 
Annex 27. Creació del fitxer SERVEIS SOCIALS 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: SERVEIS SOCIALS 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Treball i benestar social, gestió dels serveis 
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socials del municipi. 
- Tipificació de finalitat i usos: Serveis Socials. 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut. Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual  
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nº SS / Mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. 
Telèfon. Signatura / Empremta. Signatura electrònica. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
sexe, nacionalitat.  
Característiques socials; Allotjament o habitatge. 
Característiques ocupació; Lloc de treball, dades no econòmiques de nòmines. 
Característiques, financeres; Ingressos i rendes, crèdits préstecs i avals, dades bancàries, 
assegurances, dades de nòmines, impostos i deduccions, hipoteques, subsidis, beneficis. 
Característiques de transaccions; Béns rebuts, transaccions financeres.  
- Sistema de tractament: Mixt. 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: 
Les dades seran comunicades a forces i cossos de seguretat, organismes de la seguretat 
social. Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin 
en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

 
Annex 28. Creació del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA, FISCAL, COMPTABLE. 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: GESTIÓ ECONÒMICA, FISCAL I COMPTABLE 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica, fiscal i comptable de l'entitat 
local,comprenent la gestió de pressupostos, proveïdors, tractament dels ingressos,execució de 
la despesa,cobraments i pagaments,facturació, fiscal, patrimonial, deute públic i tresoreria. 
- Tipificació de finalitat i usos: Gestió econòmica, financera pública. Gestió comptable, 

fiscal i administrativa. 

ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
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- Col·lectius o categories d’interessats: Empleats. Proveïdors. 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper i telemàtica. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura 
- Altres tipus de dades: 
Característiques financeres; Dades bancàries. 
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Les  dades podran ser comunicades a : Hisenda 
pública i administració tributària, Institut Nacional d'Estadística, Òrgans judicials 
Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús 
de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi 
atorgat previ consentiment. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

 
Annex 29. Creació del fitxer GESTIÓ DE MEDI AMBIENT 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: GESTIÓ DE MEDI AMBIENT 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Elaborar, seleccionar i tractar informació relativa 
al Medi Ambient que afecta al consistori. 
- Tipificació de finalitat i usos: Procediments administratius, registre de documents, 

autoritzacions i permisos, publicacions, estadístiques internes. 

ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d’interessats: Representants legals. Sol·licitants. Beneficiaris.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nº SS / Mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. 
Telèfon. Signatura.  
- Altres dades de caràcter identificatiu: : Fax, mail  
- Altres tipus de dades: 
Característiques comercials; Activitats i negocis, llicències comercials, creacions artístiques i 
científiques. 
- Sistema de tractament: Mixt 
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MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mig 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Les  dades podran ser comunicades a : Òrgans 
judicials i altres Òrgans de la Comunitat Autònoma. Altrament només seran comunicades a 
administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en 
una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ consentiment. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

 
Annex 30. Creació del fitxer CEMENTIRI MUNICIPAL 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: CEMENTIRI MUNICIPAL 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de concessions de sepultures, nínxols, 
panteons, criptes, urnes, així com de serveis funeraris, com a tanatori o incineració. Gestió de 
la taxa o preu públic aplicat. 
- Tipificació de finalitat i usos: Recaptació tributaria, autoritzacions i permisos, altres registres 
administració.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres persones 
físiques.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Sol·licitants.  
- Altres col·lectius: Titulares de sepultures o nínxols 
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut, Religió. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Número SS o mutualitat.  Nom i cognoms. 
Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura / Empremta.  
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, Data defunció. Data de naixement. Lloc 
de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Titulars dels drets funeraris.  
Característiques financeres; Assegurances.  
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
No es produeixen cessions o comunicacions de dades. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
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DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

 
Annex 31. Creació del fitxer FIRES  
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: FIRES 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de les subscripcions, inscripcions o 
participacions en les fires que organitza l'entitat local (fira de l’oli, Nadal, etc..). 
- Tipificació de finalitat i usos: Foment d’actuacions empresarials, social i culturals.  
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. 
sol·licitants.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge / Veu. 
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, nacionalitat, llengua 
materna. 
Característiques socials; Aficions i estils de vida, clubs i associacions. 
Característiques acadèmiques; Formació i titulacions. 
Característiques financeres; Dades bancàries.  
- Sistema de tractament: Mixt 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya. Altrament només seran comunicades a administracions o ens 
públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang 
de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ consentiment. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
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- Telèfon: 973142850 
 
Annex 32. Creació del fitxer de PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Denominació de l’entitat: Entitat Local 
- Dependència: Organisme Públic 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P2507000D 
- Domicili: C/ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: PERSONAL 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de recursos humans [entre uns altres, 
Gestió de personal, Formació de personal, Acció social a favor de personal de les 
administracions públiques, Promoció i selecció de personal, oposicions i concursos] nòmines i 
prevenció de riscos laborals. 
- Tipificació de finalitat i usos: Prestació de serveis de certificació electrónica. Recursos 
humans. Gestió comptable, fiscal i administrativa. Procediment administratiu. Gestió de 
nòmines. Previsió de riscos laborals. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Personal al servei de l'administració, funcionaris de 
carrera, personal laboral i eventual.  
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa 
mitjançant formularis informàtics i/o paper 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Altres dades especialment protegides: Salut, Afiliació sindicals. 
- Dades de caràcter identificatiu: : NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / 
Empremta. Imatge / Veu. Mutualitat.  
- Altres tipus de dades:  
Característiques personals; Estat civil, dades familiars, data de naixement, nacionalitat, llengua 
materna. 
Característiques socials; Aficions i estils de vida, clubs i associacions. 
Característiques acadèmiques; Formació i titulacions. 
Característiques financeres; Dades bancàries.  
- Sistema de tractament: Mixt 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Categories de destinataris de cessions: Bancs, Caixes d’estalvi i Cixes Rurals. Entitats 
Asseguradores. Organismes de la Seguretat Social. Hisenda Pública i Administració Tributària.  
Altres òrgans de l’administració Local. Sindicats. Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Altrament només seran comunicades a 
administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en 
una norma amb rang de llei o quan l’interessat hagi atorgat previ consentiment. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
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Mitjançant carta adreçada al ajuntament i lliurada al Registra General indicant clarament en el 
títol: Exercici dels drets LOPD.   
- Nom de l’òrgan responsable: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES  
- Domicili: C./ del Carme, 21  
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques  
- Província: Lleida 
- País: Espanya 
- Telèfon: 973142850 

 
 

DEBAT: 
El senyor Alcalde dóna la paraula a la Secretària qui explica que la proposta 
que avui es presenta incorpora l’Annex núm. 32 relatiu al fitxer del personal de 
l’Ajuntament, a partir de l’observació feta pel senyor Salvador Noguera i Vilalta 
qui va posar de manifest aquesta mancança a la Comissió Informativa. Explica 
també que aquesta proposta es fa en compliment de la normativa en matèria 
de protecció de dades i alhora de les exigències derivades de l’aplicació de les 
lleis de transparència. 
  
El Josep Ramon Farran es mostra a favor i alhora agraeix al Sr. Salvador 
Noguera l’observació feta per a incorporar el 32è fitxer. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 
 

3.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
TRESORERIA PER IMPORT DE 540.000 € AMB L’ENTITAT BANC 
SANTANDER, S.A. 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord, que compta amb 
el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, 
Urbanisme i Promoció Econòmica celebrada el 21 de desembre de 2016: 
 

“Expedient referent a la formalització d’una operació de tresoreria o préstec a 
curt termini. 
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. Per Providència d’Alcaldia de data 15 de novembre de 2016 s’inicia 
l’expedient per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini. 
 
1.2. El desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les 
despeses determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria de 
l'Ajuntament, per la qual cosa, per fer efectius els pagaments ineludibles i 
complir amb el període mig de pagament i, donat que una de les operacions 
vigents finalitza el proper dia 31 de desembre de 2016, cal concertar una 
operació de tresoreria per un import màxim de 540.000,00 euros. 
 
1.3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la Corporació 
és la del Banc Santander, S.A. amb les següents condicions financeres: 
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Entitat: Banc Santander, SA

Import 540.000,00
Termini 12 mesos
Interès fix: 0,24%
Liquidació interessos: trimestral per vençut
Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
2.1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una 
operació de crèdit a curt termini.  
 
2.2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs. 
 
2.3. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa 
la nova operació, és del 17% dels ingressos corrents liquidats de l’exercici 
anterior i, per tant, supera el 15% d’aquest recursos; per la qual cosa, l’òrgan 
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de la 
Corporació per majoria simple del nombre legal de membres del Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 
termini, amb Banc Santander, S.A., amb les condicions financeres següents:  
 

a) Crèdit màxim autoritzat: 540.000,00 euros 
b) Termini: 12 mesos 
c) tipus d’interès fix: 0,24% 
d) Liquidació d’interessos: Trimestral per vençut 
e) Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en 
el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb 
l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per formalitzar l’operació de préstec i la 
documentació necessària per a l’execució del present acord.” 
 
DEBAT: 
El senyor Salvador Noguera exposa que estan a favor de la proposta, tenint en 
compte les condicions financeres presentades. 
El senyor Josep Ramon Farran manifesta que s’abstindrà atesos els dubtes 
des del punt de vista ètic que l’entitat els genera. Diu que s’haurien de mirar 
altres alternatives. 
El senyor Alcalde explica que aquesta operació es fa per suplir les carències 
que es generen pels retards d’aportacions a favor de l’Ajuntament. 
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ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat:  
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fusté 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, Salvador 
Noguera i Vilalta, Montserrat Casals, Enric Farran i Belart i Albert Valero i Folch 
Abstencions.- Regidor Sr. Josep Ramon Farran i Belart.  
Vots en contra.- Cap 
 
 

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 
2017 DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, LES BASES 
D’EXECUCIÓ, LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord, que compta amb 
el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, 
Urbanisme i Promoció Econòmica celebrada el 21 de desembre de 2016: 
 
“Expedient referent a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2017. 
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 
 
1.2. L’interventor de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren 
a l’expedient. 
 
1.3. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
2.1. En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la 
legislació vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren 
els han proposat prèviament els òrgans competents, conforme als seus estatuts 
o al document fundacional. 
 
2.2. La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els 
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 
a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2017, d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute 
públic; el qual, resumit per capítols és el següent: 
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CONSOLIDAT PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSOLIDAT PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol 1 3.081.000,00 Capítol 1 2.011.378,17 

Capítol 2 100.000,00 Capítol 2 2.339.605,00 

Capítol 3 830.500,00 Capítol 3 28.000,00 

Capítol 4 1.585.032,25 Capítol 4 718.525,00 

Capítol 5 237.000,00 Capítol 5 0,00 

Capítol 6 0,00 Capítol 6 810.045,04 

Capítol 7 454.020,96 Capítol 7 15.000,00 

Capítol 8 0,00 Capítol 8 0,00 

Capítol 9 150.000,00 Capítol 9 515.000,00 

TOTAL 6.437.553,21 TOTAL 6.437.553,21 

 
Segon.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la 
despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 6.092.268,12 €, d’acord 
amb el següent detall: 
 

  Despesa no financera 

Capítol 1  2.011.378,17 

Capítol 2   2.339.605,00 

Capítol 3  28.000,00 

Capítol 4 718.525,00 

Capítol 5 0,00 

Capítol 6  810.045,04 

Capítol 7 15.000,00 

Despesa no financera 5.922.553,21 

    

Regla despesa liquidació 2016 5.191.337,10 

Regla despesa pressupost 2017 5.021.622,19 

marge compliment regla de la despesa 169.714,91 

marge compliment estabilitat 551.263,83 

  

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, 
sempre que hi hagi finançament 169.714,91 

  

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 6.092.268,12 

 
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball detallades 
a l’expedient. 
 
Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
Cinquè.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el 
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
Sisè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
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de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 
 
Essent les 21.15 hores la senyora Núria Palau s’incorpora a la sessió 
 
DEBAT: 
En primer lloc, l’Alcalde demana disculpes a la resta de grups municipals per la 
rapidesa amb què s’ha tramitat aquest expedient per tal de tenir el pressupost 
aprovat abans d’acabar l’any i poder tenir-lo aprovat el més aviat possible. 
Reconeix que han tingut pot temps per preparar i estudiar-ne el contingut. 
Alhora agraeix al senyor interventor l’esforç esmerçat per tenir els pressupostos 
aprovats.  
Per altra banda, explica que cada s’ha aplicat el criteri de prudència i que cada 
cop hi ha més exigències i limitacions, com la regla de la despesa que 
comporta més constrenyiment, i que la Generalitat de Catalunya està molt 
limitada pel que fa a ajuts respecte els ajuntaments, pel que de moment la 
Diputació de Lleida és l’única que pot ajudar. Per tot això, es fa molt difícil 
definir els pressupostos, ja que és una previsió i reconeix que no són els 
pressupostos ideals atès el grau de contenció. 
Destaca el rigor aplicat des d’Intervenció i per part dels regidors per donar 
resposta a les peticions de la ciutadania. És basic que per part de la ciutadania 
no es visualitzin grans mancances en els serveis de cara a la ciutadania. 
Posa de manifest el compromís de reduir l’endeutament per part de l’equip de 
govern, que resta a nivell de disponibilitat i actualment existeix una amortització 
important del deute. 
Es fa necessari suplir el retard amb què es reben les subvencions concedides 
per part de la Generalitat, com per exemple el Pla de Barris que encara s’han 
de cobrar. 
Per tant demana que s’entenguin els condicionants a l’hora de fer els 
pressupostos, en el que, també es recullen les inversions que no s’han pogut 
fer durant l’exercici 2016. 
 
El senyor Salvador Noguera agraeix que es reconegui el poc temps de què han 
disposat per analitzar les partides i la documentació que els han enviat.  
Pel que fa als ingressos, concretament als impostos directes previstos al 
Capítol 1, exposa que quan es va parlar de l’IBI es va dir que es congelaven 
però en realitat suposa un increment del 4 i escaig % més. Recorda que a l’acta 
de l’últim ple el senyor Alcalde va dir que tenen la potestat de gastar en el que 
estimin oportú atesa la confiança ciutadania que els ha estat atorgada 
Pel que fa al Camí de Lleida, resulta que l’ajut del Leader ha estat denegat pel 
que es demana a la Diputació un ajut de 84000 € entre altres. Hi ha diverses 
inversions per un import aproximat de 300.000 € pel que vol saber si alguna 
d’aquestes subvencions està assegurada per poder-les executar. 
Manifesta que li sorprèn una línia d’ajuts per rehabilitar habitatges per als joves, 
pel que pregunta com s’articularan aquests ajuts. 
Afirma que ser transparents vol dir que la informació sigui fàcil de trobar, però a 
la partida de societat de la informació només hi ha les despeses de TV i ràdio, 
però no hi ha les despeses corresponents a premsa i altres publicacions com 
els diaris La Mañana, Segre, etc. 
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Destaca que la partida corresponent a l’aportació a l’OAGRTL l’any passat es 
preveien 160.000 € i per aquest any vinent només s’han previst 100.000 €, pel 
que pregunta si s’ha renegociat aquest import. 
També li crida l’atenció que l’aportació a la Col·lectivitat de Regants sigui a la 
partida corresponent a “famílies i associacions sense ànim de lucre”. 
Pregunta pels 42.000 € previstos a la partida corresponent a  l’enderroc de la 
part afectada naus d’Agroles situades a l’avinguda Jaume I, així com els 40.000 
€ corresponents a la Fase 3 de la urbanització de la Plaça Abadia. 
Destaca que la Fira comporta 150.000€ en despeses i només 68.000 € 
d’ingressos pel que estaria bé equilibrar aquest desequilibri.  
 
El senyor Interventor explica que part dels 160.000 € relatius a l’OAGRTL 
venien de 2014 pel que no era cert que aquest import correspongués 
únicament al pressupost de 2015. 
 
El senyor Alcalde respon, pel que fa als ingressos, que sí que suposa un 
increment global del 4 i escaig %, però hi haurà revisions cadastrals en àmbits 
de plans parcials sense desenvolupar que tributaven com urbanes i ara seran 
rústiques, el que suposarà una disminució de la recaptació. 
Pel que fa a la línia d’ajuts del Leader, explica que ha sofert moltes retallades i 
que sabien perfetament que davant l’allau de demandes l’ajuntament no tenia 
massa possibilitats però no es volia deixar passar l’oportunitat de demanar. Per 
contra, via Diputació es tramitarà la petició d’ajut que s’ha dit que es concedirà.  
Pel que fa a l’Habitatge jove explica que es tracta d’una partida de 2000 € que 
forma part d’una borsa de 25.000 € destinats a la reactivació econòmica i que 
s’ha previst per afavorir la inserció de joves. Serà un ajut equivalent a la 
bonificació de les llicències d’obres per tal de donar facilitats per a l’accés a 
l’habitatge a aquest sector de la població. 
 
Pel que fa als ajuts de la Diputació previstos al pressupost, el senyor Francesc 
Mir explica que quatre d’elles no estan concedides en paper perquè 
corresponen a l’exercici 2017 i algunes corresponen a línies que no estan ni 
convocades. Hi ha a la certesa que es tindran aquests ajuts, via presidència i 
tècnics. Una sí, 35.000 € per la millora de la xarxa d’Aigua potable que es 
demana. Les altres quan es convoquin ja es demanaran. 
Pel que fa a l’enderroc de les Naus d’Agrolés explica que correspon a 
l’alineació prevista a l’avinguda Jaume I, pel que Agrolés recularà les naus 
voluntàriament i cediran i l’Ajuntament farà la paret alineada i el cavallatge i 
teulada. 
Al carrer Carnisseria número 13, es preveuen 24000 € corresponents a 
l’adquisició d’un immoble i posterior enderroc, que actualment és propietat de 
Solvia amb qui s’han tingut previs contractes. Quan es tingui es decidirà què 
se’n farà, ja sigui endreçar la plaça, el parc infantil o el que sigui per tal que 
quedi en bones condicions i alhora es preveu una partida de 40.000 € per 
endreçar la plaça 
 
El senyor Salvador Noguera pregunta si l’alineació de l’avinguda Jaume I  
també afecta al pati dels frares i el senyor Francesc Mir respon que de moment 
no però més endavant si. 
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El senyor Alcalde afegeix que a l’Hort del Miracle ja s’havia fet alguna cosa i 
s’anirà fent en funció de la disponibilitat i avinença. 
 
El senyor Jordi Ribalta intervé per dir que es seguirà apostant per la Fira de 
l’Oli que ja es un referent. Aquest any s’han donat facilitats als expositors, i 
s’aposta per la fira i noves fórmules com empreses privades que aporten i 
aposten perquè la gent cregui en la fira que promociona el territori i la comarca. 
 
 
Intervé el senyor Josep Ramon Farran i agreix que es reconegui que el temps 
donat no és suficient per estudiar aquest tema amb el deteniment necessari. Es 
podia haver posposat l’aprovació del pressupost pel gener i l’aprovació de la 
pòlissa ara, que sí urgia fer-la abans d’acabar l’any. 
El senyor Francesc Mir respon que és millor disposar dels pressupostos 
aprovats quant abans ja que fins que no ha transcorregut el termini d’exposició 
pública aquests no estan definitivament aprovats i no se’n pot disposar, pel que 
aprovar les pressupostos al gener hagués suposat no poder disposar-ne fins al 
mes de març. 
El senyor Alcalde afegeix que hi ha inversions que s’han de justificar amb uns 
terminis apressants que cal complir i que cada cop són més curts, pel que hi ha 
una doble dificultat en les inversions, per licitar i justificar. 
 
El senyor Josep Ramon Farran respon que caldrà posar-s’hi abans de cara 
l’any vinent perquè es pugui fer un procés més participatiu.  
Tot seguit, comenta pel que fa a l’IBI, al ple de les ordenances es va dir que 
suposaria una baixada de 90.000 € i a la nota de premsa de les ordenances es 
deia que  es preveia de 30.000 € quan en realitat suposa un augment de 
200.000 €.  
El senyor Alcalde respon que es feia referència també a altres impostos i que 
l’exercici 2016 encara no s’ha liquidat pel que no se sap exactament quina serà 
la recaptació final en la que entren en consideració elements diversos. 
El senyor Farran respon a que l’IBI és on l’equip de govern pot definir i marcar 
un tarannà social, pel que caldria introduir elements en aquest sentit. 
Posa de manifest que els ha sobtat que a la partida de participació ciutadana 
s’incloguin ajuts a una agrupació de Borges, associacions de veïns, els Armats 
etc... quan això dista molt del que és realment la participació ciutadana. 
Considera que s’hauria de vincular a despeses tals com consultes veïnals. 
Pregunta on poden trobar l’aportació al Fons Català de Cooperació i també 
pregunta si hi ha alguna previsió destinada a implementar la moció aprovada 
en suport a la llei LGTBI. 
Exposa que els ha sobtat els 10.000 € destinats a la pista polivalent del PP6, 
quan allí ja hi ha coses com un rascaculs de 6000 €. Posa de manifest que ´s 
conscient que aquesta afirmació no agradarà als veïns del PP6. 
També troben a faltar algunes associacions, com el Cor Euridice, al que la 
senyora Maria Fusté respon que es donen ajuts als que les demanen i es 
preveuen en diferents partides. Les que no estan previstes inicialment les han 
de demanar durant l’any i complir uns requisits, i es mira com es poden encabir. 
 
La senyora Ester Vallés respon que en aquest moment no troba la partida 
corresponent a l’aportació al Fons Català de Cooperació. Pel que fa al col·lectiu   
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LGTBI explica que ja està prevista i inclosa dins una partida genèrica en la que 
es preveuen altres campanyes i xerrades. 
El senyor Alcalde respon, pel que fa a l’IBI que la progressivitat que demana no 
respon al concepte d’aquest impost com a tal, sinó que ve taxat pel patrimoni. 
Afirmar que parlar d’increments en l’IBI, si es miren els rebuts entre 2007 i 
2011, llavors es parlava que no s’incrementava i en realitat no era així. 
Pel que fa al PP6 explica que està cedit a l’Ajuntament a qui correspon aportar 
les millors oportunes. Afegeix que els veïns s’enfadaran perquè hi havia un 
projecte de 180.000 € a executar allí i es va decidir no dur a terme ateses les 
exigències de contenció existents, pel que s’estan fent actuacions poc a poc. 
El senyor Farran aclareix que ha dit que els veïns del PP6 s’enfadarien perquè 
ha qüestionat que es gastin 10.000 € quan ja estaven gastats 6.000 € al 
pressupost. 
El senyor Alcalde afirma que hi ha hagut altres actuacions però no les que 
estaven previstes inicialment. 
 
El senyor Interventor explica, pel que fa a l’IBI, que es parteix de la previsió del 
cadastre, pel que la base imposable ha augmentat bastant, a part de l’augment 
tributari. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat:  
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fusté 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, 
Vots en contra.- Regidors/es Srs./res. Salvador Noguera i Vilalta, Montserrat 
Casals, Enric Farran i Belart i Albert Valero i Folch Sr. Josep Ramon Farran i 
Belart. 
Abstencions.- cap  
 
 
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió en la data i hora 
assenyalats en l’encapçalament, del que jo, com a secretària, estenc la present 
acta i en dono fe. 
 
L’alcalde          La secretària 
 
 
 
 
 
 
 
Enric Mir i Pifarré         Carme Vallés i Fort 


