EDICTE
Del Consell Comarcal del Berguedà on es fa públic que per acord de Ple del dia 29 de
juny de 2016 s’ha acordat el següent:
ALTA fitxer automatitzat anomenat AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR
BERGUEDÀ amb el següent contingut:
a)
Identificació del fitxer
 Denominació:
Ajuts de menjador i transport escolar Berguedà
Finalitat i usos previstos:
Per valorar i gestionar les beques
b)
Origen de les dades
Persones o col·lectius: alumnes escolaritzats en centres d’ensenyament de primària i
secundària del Berguedà
Procedència i procediment de recollida:

Procedència:
1. Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i per altres persones
físiques diferents dels interessats o dels seus representants legals, Centres
d’Ensenyament i altres administracions públiques.
2. Autorització signada aportada pels interessats segons tipus d’ajut:
- Que autoritzen al Consell o al Departament d’Ensenyament a obtenir de l’Administració
Tributària les dades necessàries per determinar la renda i patrimoni familiar a efectes d’ajut.
- Que autoritzen al Consell que puguin traslladar la documentació necessària a altres Consells
receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne.
-Que consenteixen de manera expressa que les dades siguin cedides, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Creu Roja, a Càritas o a l’ajuntament de
residència amb la finalitat de poder optar a l’ajut.
-Que autoritzen al Consell que puguin demanar les dades necessàries i pertinents per la gestió
de la sol•licitud als següents organismes: al Servei d’Ocupació de Catalunya, la Tresoreria
General de la Seguretat Social, l’Institut General de la Seguretat Social, el Departament de
Benestar i Família, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, Departament d’empresa i ocupació i
efectuar les consultes oportunes el padró municipal d’habitants.
-Autorització o no autorització signada aportada pels interessats perquè els fills puguin tornar
sols a casa des de la parada.

c)

d)

Procediment: tant en paper com electrònic

Estructura bàsica del fitxer segons tipus d’ajut:
Paper i format electrònic: fotocopies de documentació, formularis, Excel, Word i Access
Descripció del tipus de dades contingudes:

Dades del tots els membres de la unitat familiar

Dades bàsiques: nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, DNI o NIE, en el
cas dels alumnes també número de IDALU i curs.

Altres dades: estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, nacionalitat,
lloc de naixement, allotjament o habitatge, historial laboral, llocs de treball, ingressos i rendes,
volum de negoci, rendiments patrimonials, valors cadastrals de les finques urbanes i rústiques,
dades de nòmina, rendes no contributives.

Dades especialment protegides: conveni de separació o sentència de divorci i denúncia
de violència (documentació aportada per l’interessat). Informe de serveis socials dels
ajuntaments (informe aportat per l’educador/la educadora social) i en cas que correspongui
dades de salut.
Cessions

-

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Creu Roja, a Càritas
o al propi ajuntament de residència amb la finalitat de poder optar a l’ajut.
Als centres d’ensenyament i als Ajuntaments.
A les AMPAS que gestionen menjadors escolars: llistat d’alumnes amb ajut i import.
A altres Consells Comarcals de Catalunya en cas que l’alumne es traslladi a un altre
centre d’ensenyament d’una altra comarca (només documentació ajuts menjador).
Empreses de transport i monitors de transport: llistat d’alumnes amb l’adreça, municipi,
curs escolar, ruta, parades i si hi ha autorització de tornar sol a casa. En cas que
correspongui dades de contactes dels pares o tutors.

e)

Transferències internacionals de dades
Sense transferència internacional de dades

f)

Òrgan responsable del fitxer
Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Berguedà

g)

Servei o unitat davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició
Registre general del Consell Comarcal del Berguedà.

h)

Mesures de seguretat
De nivell alt, d’acord amb el document aprovat a l’efecte per la Diputació de Barcelona.
S’exposa al públic per un termini d’un mes, finalitzat dit termini sense que s’hagin presentat
suggeriments o al·legacions, quedarà aprovat definitivament.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Crear un fitxer automatitzat anomenat AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT
ESCOLAR.
Segon.- Publicar el present acord amb el contingut exposat anteriorment al Butlletí Oficial de la
Província i inscriure el fitxer Al Registre de Protecció de Dades.

Berga, 28 de juliol de 2016
El president
David Font i Simon

