
Nom de l’activitat de tractament CONTRACTACIÓ I COMPRES 
Control de la contractació: identificació licitadors al 

procediments establerts  

Responsable del tractament 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regidoria de l’Area de Participació Ciutadana i Govern Interior 

Responsable de la Informació: Juan Carlos Sastre Sastre 

 

Delegat de Protecció de Dades 

 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 

delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma 

 

Finalitats del tractament 

 

 

 

Tramitació dels expedients de contractació i despesa per a la 

formalització, desenvolupament i execució del contracte. 

Base jurídica , licitud o legitimació 

 

 

 

Obligació legal emparada en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, Llei 47/2003, de 26 de 

novembre, General Pressupostària, consentiment per a 

finalitats específiques i altra normativa aplicable. 

Termini de conservació de les 

dades 

 

La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis 

establerts en la Llei15/2006 del 17 d'octubre, d'arxius i 

patrimoni documental de les Illes Balears; i en general el temps 

que es consideri necessari 

Exercici dels drets de les persones 

interessades 

 

 

Els que disposa la normativa legal vigent en matèria de 

protecció dades de caràcter personal. 

Tipologia  o categoria de  les dades 

de caràcter personal 

 

Dades idenficatius: nom i cognoms;  NIF/CI; adreça postal; 

correu electrònic; telèfon/fax; signatura. 

Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 

Dades acadèmiques i professionals: titulación, professió, 

pertinença a col·legis o associacionsprofessionals. 

Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 

persona que contracta l'Administració. 

Dades econòmiques financeres: dades bancàries i situació al 

corrent de pagament de les 

obligacions amb l'Administració o Organismes Públics. 

Categoria de les persones 

interessades o afectades i origen  

de les dades 

 

Dades de caràcter identificatiu, acadèmics i professionals, 

informació comercial, econòmics, financers i d'assegurances i 

transaccions de béns i serveis. 

Cessió o comunicació de dades 

(categories de destinataris) 

 

Organismes de la seguretat social, hisenda pública i 

administració tributària, tribunal de comptes o equivalent 

autonòmic, òrgans de la unió europea i altres òrgans de 

l'administració de l'estat o la comunitat autònoma amb 

competència en la matèria, així com interessats legítims, bancs, 
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caixes d'estalvi i caixes rurals, entitats asseguradores i es 

publicaran en la plataforma de contractació 

de l'estat i registre públic de contractes. 

Transferències internacionals 

 

 

No es realitzen transferències internacionals 

Mesures de seguretat, tècniques i 

organitzatives 

 

 

 

Reclamació davant  

l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 

perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 

degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 

intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament COMPRES - MAGATZEM 

 

Responsable del tractament 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regidoria de l’Area de Participació Ciutadana i Govern Interior 

Responsable de la Informació: Juan Carlos Sastre Sastre 

 

Delegat de Protecció de Dades 

 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 

delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma 

 

Finalitats del tractament 

 

 

 

Control de entrada i de lliurament del material. 

Base jurídica , licitud o legitimació 

 

 

 

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu; i Llei de 9/2017 

Termini de conservació de les 

dades 

 

Termini legal 

Exercici dels drets de les persones 

interessades 

 

 

Els que disposa la normativa legal vigent en matèria de 

protecció dades de caràcter personal. 

Tipologia  o categoria de  les dades 

de caràcter personal 

 

Identificatives. 

Categoria de les persones 

interessades o afectades i origen  

de les dades 

 

Proveïdors i personal municipal. 

Cessió o comunicació de dades 

(categories de destinataris) 

 

No es fam- 

Transferències internacionals 

 

 

No es realitzen transferències internacionals 

Mesures de seguretat, tècniques i 

organitzatives 

 

 

 

Reclamació davant  

l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 

perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 

degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 

intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nom de l’activitat de tractament SECCIÓ DE GOVERN INTERIOR: Tractament de dades dels 

sol·licitants de llicències d’ocupació de via pública. 

 

Responsable del tractament 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regidoria de l’Area de Participació Ciutadana i Govern Interior 

Responsable de la Informació: Juan Carlos Sastre Sastre 

 

Delegat de Protecció de Dades 

 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 

delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma 

 

Finalitats del tractament 

 

 

 

Tramitació dels expedients per a la obtenció de la llicència 

d’ocupació de via pública (persones físiques, empresaris i 

entitats). 

Base jurídica , licitud o legitimació 

 

 

 

Llei 39/2015  i O.OVP 

Termini de conservació de les 

dades 

 

La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis 

establerts en la Llei15/2006 del 17 d'octubre, d'arxius i 

patrimoni documental de les Illes Balears; i en general el temps 

que es consideri necessari 

Exercici dels drets de les persones 

interessades 

 

 

Els que disposa la normativa legal vigent en matèria de 

protecció dades de caràcter personal. 

Tipologia  o categoria de  les dades 

de caràcter personal 

 

Dades idenficatius: nom i cognoms;  NIF/CIF; adreça postal; 

correu electrònic; telèfon/fax; signatura. 

Dades d'informació comercial: activitats i negocis. 

Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per la 

persona que contracta l'Administració. 

 

Categoria de les persones 

interessades o afectades i origen  

de les dades 

 

Interessats, usuaris. Persones físiques o administradors de 

societats o representats d’entitats amb personalidat jurídica 

Cessió o comunicació de dades 

(categories de destinataris) 

 

No es realitzen 

Transferències internacionals 

 

 

No es realitzen transferències internacionals 

Mesures de seguretat, tècniques i 

organitzatives 
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Reclamació davant  

l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 

perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 

degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 

intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nom de l’activitat de tractament SECCIÓ DE PATRIMONI. Dades dels sol·licitants d’informació de 

l’Inventari municipal i de propietats municipals. Titulars 

d’herències abintestato. 

 

Responsable del tractament 

 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 

Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 

 

Regidoria de l’Area de Participació Ciutadana i Govern Interior 

Responsable de la Informació: Juan Carlos Sastre Sastre 

 

Delegat de Protecció de Dades 

 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 

delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 

Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma 

 

Finalitats del tractament 

 

 

 

Tractament de l’inventari dels béns que conformen el patrimoni 

municial. Tramitació de sol·licituds sobre Patrimoni Municipal, 

activitats relacionades amb l'administració del sòl, l'inventari, 

administració, recerca i gestió del Patrimoni Municipal. 

Base jurídica , licitud o legitimació 

 

 

 

Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 

Reglament de Béns de les Entitats Locals,; Llei 33/2003, de 3 de 

novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; Llei 

6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la CAIB 

Termini de conservació de les 

dades 

 

La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis 

establerts en la Llei 15/2006 del 17 d'octubre, d'arxius i 

patrimoni documental de les Illes Balears; i en general el temps 

que es consideri necessari 

Exercici dels drets de les persones 

interessades 

 

 

Els que disposa la normativa legal vigent en matèria de 

protecció dades de caràcter personal. 

Tipologia  o categoria de  les dades 

de caràcter personal 

 

Dades de caràcter identificatiu de persones i titulars registrals 

Categoria de les persones 

interessades o afectades i origen  

de les dades 

 

Ciutadans i residents; AAPP 

Cessió o comunicació de dades 

(categories de destinataris) 

 

No es realitzen 

Transferències internacionals 

 

 

No es realitzen transferències internacionals 

Mesures de seguretat, tècniques i 

organitzatives 

 

 

 

Reclamació davant   Si les persones interessades entenen que s’han vist 
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l’AEPD perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 

degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 

intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 


	ced393bf35b89ddc66189a95d584b2d7d79338d12e82ca858ae57b15243ca18c.pdf

