pl. de l’Església, 1
tel. 93 665 11 50
e-oac@castelldefels.org

REGISTRE GENERAL

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Nom i cognoms /nombre y apellidos

DNI número

En representació de / En representación de
Domicili / Domicilio

E-mail

Telèfon

Número / Pis / Porta

Població / Población

Codi Postal

2. EXPOSA I DEMANA / EXPONE Y SOLICITA

Sol•licito el registre als arxius municipals d’aquest document signat per la
persona que ocupa la presidència d’aquesta associació.

Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’AJUNTAMENT de CASTELLDEFELS per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries,
d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l’ AJUNTAMENT de CASTELLDEFELS i dels seus Patronats dependents relativa a les
funcions municipals de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985 de 2 d’abril –Art. 25 i 28).
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Castelldefels.
Los datos se incluirán en un fichero automatizado del AYUNTAMIENTO de CASTELLDEFELS para la finalidad indicada, que adopta las medidas de seguridad necesarias, de
acuerdo con la formativa aplicable, que dispone la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Acepto expresamente, vía correo postal o electrónico, recibir información municipal del AYUNTAMIENTO de Castelldefels y de sus Patronatos dependientes relativa a las
funciones municipales de la Ley de Bases de Régimen Local (7/1985 de 2 de abril –Art. 25 y 28).
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana
(OAC) del Ayuntamiento de Castelldefels.

Signatura / Firma : ____________________________

Data / Fecha : ____________________________

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

El PORTAL DE LES ENTITATS DE CASTELLDEFELS
El Portal de les Entitats de Castelldefels és un projecte que s’engloba dins el
Portal de les Associacions de la província de Barcelona, a través d’un conveni de
col·laboració amb el Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de
Barcelona.
El Portal és una eina de comunicació adreçada a les entitats i associacions de
Castelldefels per dinamitzar, prestigiar i millorar les capacitats del moviment
associatiu de la ciutat, així com per donar a conèixer les seves activitats, serveis
i notícies, tot respectant-ne l’autonomia i la identitat.
Per tant, el Portal de les Entitats de Castelldefels és una eina que l’Ajuntament
de Castelldefels ofereix al teixit associatiu de la ciutat perquè les entitats i
associacions creïn la seva pàgina web dins el portal associatiu municipal. Per
formar part del projecte, cal estar inscrit al Registre Municipal de les Entitats de
Castelldefels i tenir les dades actualitzades.
L’Ajuntament de Castelldefels oferirà formació a les persones que cada entitat
designi per gestionar la pàgina web de l’associació. Val a dir que l’eina disposa
d’una pàgina web de suport, que permetrà a les persones gestores i
administradores designades per les entitats fer consultes, informar-se i
preguntar sobre les diverses aplicacions que ofereix el servei.
Les entitats interessades a participar en aquest projecte disposaran d’un
subdomini dins el domini EntitatsCastelldefels.cat per facilitar l’inici del projecte
i perquè durant la formació puguin crear la seva web. En el cas que les entitats
vulguin tenir un domini diferent del que els ha facilitat inicialment l’Ajuntament,
l’hauran de contractar i n’hauran d’assumir el cost.
La vigència del servei és d’un any, prorrogable tàcitament per anys naturals. En
qualsevol cas, dependrà del manteniment del servei per part de la Diputació de
Barcelona i de la vigència del conveni subscrit entre l’Ajuntament de
Castelldefels i la Diputació de Barcelona. Tot i això, l’Ajuntament de
Castelldefels podrà suspendre el servei discrecionalment, tant a una entitat
concreta per incompliment del Codi Ètic, com totalment, per motius justificats,
sense que això suposi cap dret d’indemnització de les entitats que formin part
del projecte.
La cessió de l’espai web (hosting, programari i estructura) no suposa cap dret
de propietat de l’entitat, sinó que es tracta d’una cessió de l’Ajuntament de
Castelldefels, d’acord amb el projecte signat mitjançant conveni amb la
Diputació de Barcelona.
Els i les responsables de les entitats que gestionin les pàgines web han
de complir el que s’estipula en la Llei 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de Dades de caràcter personal, referent a les informacions, les
dades personals i els contactes que es publiquin en les webs o que
puguin publicar en el seu portal associatiu i serà responsabilitat seva
l’incompliment d’aquesta norma.
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CODI ÈTIC DEL PORTAL DE LES ENTITATS DE CASTELLDEFELS
Responsabilitats
-

La Diputació de Barcelona, com a gestora del Portal Provincial de les
Entitats, i l’Ajuntament de Castelldefels, com a gestor del Portal de les
Entitats Municipals, no es fan responsables de l’exactitud, el rigor, la
veracitat i la seriositat de les informacions, les declaracions, les opinions i
els continguts dels missatges que hi puguin aportar els usuaris i
usuàries. Les declaracions i les opinions dels webs que en formen part
reflecteixen només el punt de vista dels seus autors i autores, que són
els únics responsables del contingut.

-

La persona usuària (els i les responsables de l’entitat) és l’única
responsable d’allò que escriu i de la possible violació de la
confidencialitat, la vulneració dels drets d’autor o qualsevol altre dret de
la propietat intel·lectual que pugui derivar-se de la seva actuació al
Portal.

-

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels es reserven el
dret de suspendre o modificar el servei per motius tècnics, que es
consideren un risc comú en qualsevol portal a Internet. En aquest sentit,
el Portal de les Entitats intentarà resoldre el problema tan aviat com sigui
possible, a fi de perjudicar el mínim als usuaris. Així mateix, s’informarà
tan aviat com sigui possible els Portals Municipals i llurs usuaris. La
suspensió o el tancament de l’accés al servei pot suposar la rescissió del
Conveni amb l’entitat. Aquesta suspensió o tancament de l’accés i
l’expedient de rescissió corresponent, si escau, es poden iniciar d’ofici i
per queixa, denúncia o informació rebuda i confirmada per l’Ajuntament
de Castelldefels, sens perjudici de l’audiència pública prèvia a
l’associació.

-

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels es reserven el
dret de no publicar o d’eliminar missatges i continguts en el marc dels
Portals Provincials i Municipals que atemptin contra la llei, l’ètica i els
principis democràtics i de convivència. Si es detecta un mal ús dels
serveis del portal per part d’un usuari, tant la Diputació de Barcelona
com l’Ajuntament de Castelldefels es reserven el dret de suspendre o
tancar l’accés d’aquest usuari als serveis del Portal, en la mesura i forma
que estimin convenient.
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Identificació personal i confidencialitat
-

Tots els missatges i les aportacions que es facin al Portal han d’anar
identificats, com a mínim, amb el nom de l’usuari.

-

Tant la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament de Castelldefels
garanteixen la confidencialitat i privacitat de les dades personals que,
eventualment, es demanen en alguns dels espais del Portal. No es
publicaran dades personals ni adreces de correu electrònic al Portal, ni
tampoc es facilitaran a tercers. A aquests efectes, les dades que es
refereixen a entitats no seran considerades dades personals.

-

Les entitats tampoc podran publicar en el seu web informació de
caràcter personal sense l'autorització expressa de la persona interessada
(Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter
personal).

Drets d’autor
-

No es poden publicar a la xarxa materials que siguin propietat d’altres,
és a dir, treballs amb dret d’autor, sense l’autorització explícita del seu
titular (exemple: dibuixos, fotografies, cançons, software, imatges
digitalitzades d’obres publicades, etc..). Així ho estableix el text refós de
la Llei de Propietat Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12
d’abril, als articles 17 i 20.2).

Altres:
-

Les entitats no faran ús del nom ni dels logotips de la Diputació de
Barcelona o de l’Ajuntament de Castelldefels sense autorització, d’una
manera que suggereixi o doni a entendre que aquests ens públics donen
suport als continguts que les entitats publiquen als seus webs.

-

Les entitats usuàries dels webs vinculats al Portal Provincial de les
Entitats de la província de Barcelona i al Portal de les Entitats de
Castelldefels són lliures de publicar els continguts que creguin
convenients, tot fent exercici del dret a la llibertat d’expressió, els límits
del qual són el respecte a la llei i a l’ètica. En aquest sentit, l’ètica ordena
que la informació que es publiqui a la xarxa ha de ser veraç, exacta i
objectiva, i no ha de fomentar la distribució de material obscè, eròtic i
pornogràfic.

-

Les entitats podran fer ús dels seus webs tot respectant que determinats
continguts d’ús exclusiu per als seus socis es mantinguin dins l’àmbit
intern del web. Aquests continguts no seran incorporats, doncs, als
apartats del Portal de les Entitats de Castelldefels referents a notícies,
serveis i agenda, els quals es reserven per a aquells fets o informacions
relacionats directament o indirectament amb l’activitat associativa pròpia
de les entitats.
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-

Per causa de la rapidesa dels canvis i les innovacions en l’àmbit
d’Internet, aquest Codi estarà en revisió i supervisió contínues, per tal
d’afegir-hi o retirar-ne els punts que calgui.

-

L’Ajuntament de Castelldefels facilitarà la possibilitat de consultar aquest
codi i les seves eventuals modificacions a tots els usuaris i usuàries que
hi estiguin interessats, publicant-lo al portal d’entitats municipal.

-

Les entitats es comprometen a mantenir la informació actualitzada.

-

En el cas que una associació es doni de baixa del Registre Municipal
d’Entitats es retirarà el seu accés al web i al Portal sense que suposi cap
dret per a l’entitat i d’altres a reclamar cap mena d’indemnització.

Dades de les associacions en el Portal de les Entitats de Castelldefels
Per tal de garantir la veracitat de les dades que apareixen al Portal de les
Entitats de Castelldefels, dins l’apartat “Directori d’Entitats”, per tal de modificar
els camps de: nom, subnom o acrònim, domicili social i dades de comunicació,
s’hauran de realitzar prèviament aquests canvis al Registre Municipal, a través
d’un certificat emès pel secretari de l’associació amb el vistiplau del president
de l’entitat, de la resolució de l’òrgan competent per la modificació de les
dades (sigui la Junta Directiva sigui l’assemblea de l’associació) conforme s’han
acordat
els
esmentats
canvis.
Aquest
certificat
(http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=5504) s’ha de
presentar al registre general de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana).
Recordem que les modificacions relatives a qualsevol canvi d’estatuts (nom de
l’entitat, domicili social, objecte social, etc.) i a la composició de la Junta
Directiva, s’han de notificar prèviament a la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
Els canvis relatius als camps de l’horari d’atenció al públic, el telèfon de
contacte, la presentació de l’entitat, , etc, es podran comunicar mitjançant un
correu electrònic adreçat al portal en l’espai creat a l’efecte, indicant la identitat
de la persona que proposa el canvi ( nom complet i DNI), essent condició
indispensable que sigui una persona membre de la Junta Directiva de
l’associació i que consti al Registre municipal de les entitats com a tal amb
mandat en vigor, o bé una persona expressament delegada per a aquesta
finalitat, amb notificació prèvia signada per la Presidència.
Castelldefels, a
Signat

President/a
(nom i DNI)
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