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1. Missió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
La missió de l'Ajuntament de Mollet del Vallès és millorar la qualitat de vida dels 
seus ciutadans i ciutadanes, satisfer les necessitats i expectatives de les persones 
usuàries dels serveis i construir una ciutat solidària, sostenible i activa. Tot això, 
amb la participació de la ciutadania i amb un ús eficient dels recursos. 

Per realitzar la seva activitat, l'Ajuntament de Mollet del Vallès té una estructura 
descentralitzada i fa ús de sistemes d'informació i bases de dades que han de ser 
protegits d’una forma efectiva i eficient. 

2. Política general de protecció de dades 
L’Ajuntament de Mollet del Vallès té com a preocupació fonamental garantir la 
privacitat de les dades de caràcter personal gestionades per a l’acompliment de la 
seva missió i, en general, de tots els usuaris dels sistemes d'informació de la 
institució i els seus ens instrumentals, i amb aquesta finalitat s'han d’adoptar les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir-les. 

Les dades personals recollides, ja sigui per mitjans telemàtics o per qualsevol altre, 
no s'utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a la qual han estat recollides. La 
persona interessada podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, consulta i 
oposició en qualsevol moment adreçant petició per correu electrònic a l’adreça 
dprotecciodades@molletvalles.cat 

La cessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i 
drets que atorga la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD). En particular i amb excepció feta d'allò previst per les 
disposicions legals, l’Ajuntament de Mollet del Vallès es compromet a no cedir 
dades a cap altra entitat o organisme, tret que compti amb el consentiment exprés 
de la persona interessada. 

La política de protecció de dades de caràcter personal pot variar a causa de 
possibles canvis legislatius o dels criteris de l'Agència de Protecció de Dades però, 
en tot cas, es tractarà de variacions necessàries per adequar la política a la 
legislació vigent i als criteris de protecció dels usuaris.  

3. Política general de seguretat de la informació 
L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha establert un marc de gestió de la seguretat de 
la informació segons l'establert pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es 
regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, 
reconeixent així com actius estratègics la informació i els sistemes que la suporten. 

mailto:dprotecciodades@molletvalles.cat
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Un dels objectius fonamentals de la implantació d'aquest marc de referència és 
establir les bases sobre les quals les persones que hi treballen i la ciutadania puguin 
accedir als serveis en un entorn de gestió segur, anticipant-nos a les seves 
necessitats, i preservant els seus drets. 

La Política de Seguretat de la Informació protegeix a la mateixa d'una àmplia gamma 
d'amenaces i per tal de garantir la continuïtat dels sistemes d'informació, minimitzar 
els riscos de dany i assegurar l'eficient compliment dels objectius de l'Ajuntament 
de Mollet del Vallès. 

La gestió de la seguretat de la informació ha de garantir el correcte funcionament 
de les activitats de control, monitoratge i manteniment de les infraestructures i 
instal·lacions, necessàries per a l'adequada prestació de serveis, així com de la 
informació derivada del funcionament dels mateixos. Per a això, s'estableixen els 
següents objectius generals en matèria de seguretat de la informació: 

 Contribuir des de la gestió de la seguretat de la informació a complir amb 
la missió de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 Disposar de les mesures de control necessàries per al compliment dels 
requisits legals que siguin aplicables com a conseqüència de l'activitat 
desenvolupada, especialment en quant a la protecció de dades de 
caràcter personal i a la prestació de serveis a través de mitjans 
electrònics. 

 Assegurar l'accés, integritat, confidencialitat, disponibilitat, autenticitat i 
traçabilitat de la informació. Així com la prestació continuada dels serveis, 
actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant amb 
celeritat als incidents. 

 Protegir els recursos d'informació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i la 
tecnologia utilitzada pel seu processament d'amenaces internes o 
externes, deliberades o accidentals, amb la finalitat d'assegurar el 
compliment de la confidencialitat, integritat, disponibilitat, legalitat i 
fiabilitat de la informació. 

 Protegir amb el mateix nivell de seguretat que hagi estat determinat per 
als mitjans electrònics quan es tracti d'informació en suport no electrònic. 

Aquesta Política de Seguretat assegura un compromís manifest de les màximes 
Autoritats de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, per a la difusió, consolidació i 
compliment de la present Política. 

4. Abast i àmbit d’aplicació 
Les presents disposicions són aplicables a tots les àrees i  serveis de l'Ajuntament 
de Mollet del Vallès; als seus recursos i als processos afectats pel Reial Decret 
3/2010, ja siguin interns o externs vinculats a l'entitat a través de contractes o acords 
amb tercers. 
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Els ens instrumentals  dependents de l'Ajuntament de Mollet del Vallès han 
d’adoptar la seva pròpia Política de Protecció de dades i Seguretat que haurà 
d'adequar-se a les presents prescripcions. 

5. Marc normatiu 
Es pren com a referència, sense caràcter exhaustiu, la següent legislació, i aquelles 

altres normes que les desenvolupin o les revisin: 

 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i les seves normes de desenvolupament. 

 Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, que aprova Reglament general de 
protecció de dades de la UE. 

 Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de 
comerç electrònic. 

 Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. 
 Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 
 Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del 

sector públic. 
 Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les 

comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions. 
 Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de 

la Informació. 
 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 Reial decret 3/2010, de 8 de gener, per el qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 

 Reial decret 4/2010, de 8 de gener, per el qual es regula l'Esquema 
Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 

6. Principis generals d’actuació 
La seguretat de la informació depèn de totes les persones que participen en el seu 
tractament i compromet la totalitat de les persones que formen part de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès. 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha d’establir els mecanismes necessaris perquè 
totes les persones que accedeixin o tractin informació corporativa es comprometi a 
fer un ús correcte d’aquesta, a accedir únicament a aquella indispensable per al 
desenvolupament de les seves funcions, a respectar aquesta política i les mesures 
de seguretat establertes i a notificar, per mitjà del procediment formal que es 
determini, qualsevol incident o punt feble que detecti en el tractament de la 
informació. 
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7. Conscienciació i formació del personal 
El personal que participi en el tractament d’informació o tingui accés als locals on 
es custodiï la informació o es realitzi el tractament d’aquesta, ha de tenir especial 
cura a observar i fer observar les mesures de seguretat establertes. Aquestes 
obligacions són independents del tipus de relació jurídica que mantingui amb 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de 
caràcter personal estan obligades al secret professional respecte a les mateixes i al 
deure de guardar-los, obligacions que subsistiran encara després d'haver finalitzat 
la seva relació amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 

En les relacions amb terceres parts, proveïdors externs o contractistes, les unitats 
responsables han de vetllar perquè s’incloguin en els contractes o convenis les 
clàusules adients perquè, en el cas que sigui necessari o possible l’accés a la 
informació de l’Ajuntament per part del personal d’aquelles, aquesta es farà 
respectant allò previst a la política de seguretat de la informació de l’Ajuntament. 

8. Compliment 
El compliment d’allò previst en aquesta política i les instruccions dictades en el seu 
desplegament té caràcter obligatori per a totes les persones que formen part de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i per a les terceres persones que tinguin accés als 
sistemes d’informació municipals o facin ús d’aquests. 

L' incompliment d’aquesta Política de Seguretat de la Informació pot tenir com a 
resultat, conforme a la magnitud i característiques dels preceptes incomplerts, 
l’aplicació del règim sancionador previst a la legislació sobre règim disciplinari de les 
Administracions Públiques; sense perjudici d’altres responsabilitats en què es pugui 
incórrer. 

Quan els incompliments els realitzessin tercers, sobre els quals recaigui l'obligació 
de compliment en virtut de contracte o qualsevol altre tipus de relació acordada, la 
responsabilitat els serà exigida en els termes previstos en els instruments que 
regulin aquestes relacions i per la normativa legal que pugui resultar d'aplicació. 

9. Revisió de la política de seguretat de la informació 
Aquesta política serà revisada almenys una vegada a l'any i sempre que hi hagi 
canvis rellevants en l'organització municipal, amb la finalitat d’assegurar que 
aquesta és adequada a l'estratègia i a les necessitats de l'organització. 

10. Organització de la Seguretat 
El manteniment i gestió de la seguretat dels sistemes d'informació i de la protecció 
de dades personals van íntimament lligats a l'establiment d'una organització. 
Aquesta organització s'estableix mitjançant la identificació i definició de les diferents 
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activitats i responsabilitats en matèria de gestió de la seguretat dels sistemes 
d'informació i de la protecció de dades personals, i la implantació d'una estructura 
que les suporti. 

10.1. Responsable de la informació 

L'Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable de la informació i assoleix les 
funcions que la Llei orgànica 15/1999 i el Reial Decret 1720/2007 atribueixen al 
responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal. Per a l'exercici d'aquestes 
funcions l'Ajuntament designa al Comitè Tècnic de seguretat, protecció de dades i 
transparència com a responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal. 

10.2. Responsable del tractament de dades 

Les persones responsables de cada servei gestor assoleixen les funcions que la 
Llei orgànica 15/1999 i el Reial Decret 1720/2007 atribueix als responsables del 
tractament de dades. 

10.3. Encarregat/ada  del tractament de dades 

Serà encarregada del tractament de dades tota aquella persona que tracti dades 
personals com a conseqüència de l'existència d'una relació jurídica que la vincula 
amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès i en el marc de la seva actuació per a la 
prestació d'un servei. 

10.4. Responsable de la seguretat dels sistemes d’informació 

El Responsable de Seguretat és el màxim responsable de la seguretat dels sistemes 
d'informació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, sent qui determina les mesures 
de seguretat que han de ser implantades i el qui les supervisa. 

Per al desenvolupament de les funcions pròpies d’aquesta unitat, l’Ajuntament 
designa al Comitè tècnic de seguretat, protecció de dades i transparència com a 
responsable de Seguretat dels sistemes de Informació. 
 
Seran funcions del Responsable de Seguretat dels Sistemes d'Informació: 
 

 Ser responsable de conèixer els canvis normatius (lleis, reglaments o 
pràctiques sectorials) que puguin afectar directa o indirectament a la 
seguretat dels sistemes d'informació de la Corporació, havent d'informar-
se de les conseqüències per a les activitats de l'Organització. 

 Elaborar les pertinents Declaracions d'Aplicabilitat dels sistemes 
d'informació. 

 Dur a terme periòdicament auditories per avaluar el compliment de la 
normativa sobre seguretat, protecció de dades de caràcter personal i 
l'efectivitat de les mesures adoptades. 

 En cas de que es produís alguna incidència coordinarà totes les 
actuacions relacionades amb qualsevol aspecte de la seguretat dels 
sistemes d'informació. Respecte les mesures de seguretat en matèria de 
protecció de dades personals: 
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o Impulsar i participar en el disseny de polítiques de seguretat per 
als sistemes d'informació que continguin dades de caràcter 
personal a l'entorn de l’Ajuntament. 

o Es responsabilitza de la definició, implantació i supervisió de les 
normes i procediments que afectin a tots els fitxers automatitzats 
i no automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

o Coordinar i controlar les mesures de seguretat implantades 
relacionades amb el tractament de dades personals en l'àmbit de 
l'Ajuntament, assumint el rol de responsable de seguretat 
establert al RD 1720/2010. 

o I qualsevol tasca que li sigui encarregada per l’alcaldia. 

10.5. Comitè tècnic de seguretat, protecció de dades i transparència 

És l'òrgan que gestiona i coordina la seguretat de les dades i dels sistemes 
d'informació a nivell d'organització. 

El Comitè tècnic de seguretat, protecció de dades i transparència serà l'encarregat 
de vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la Llei Orgànica 15/1999, 
del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el Reglament 
de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter 
personal, de les directrius i instruccions de l'Agència Catalana de Protecció de 
Dades i de qualsevol normativa vigent en matèria de Seguretat de Dades.   De la 
mateixa manera que serà l’encarregat de vetllar pel compliment del RD 3/2010 de 
8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de 
l'administració electrònica. 

També serà responsable d’assessorar a la corporació en el compliment de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, així com la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

El Comitè tècnic de seguretat, protecció de dades i transparència es reunirà amb 
caràcter ordinari, almenys, una vegada per semestre. Per raons d'urgència podrà 
reunir-se sempre que la Presidència del Comitè ho estimi convenient. Les reunions 
tindran lloc dins la jornada de treball establerta reglamentàriament. 

El Comitè exercirà les següents funcions: 

 Prendre decisions de caràcter directiu obre l'ús que cal fer de la 
informació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, tant de caràcter personal 
com de qualsevol altra naturalesa, i independentment del mitjà que es 
faci servir per al seu tractament. 

 Determinar els nivells de seguretat que cal aplicar a la informació. 
 Coordinar totes les funcions de seguretat dels sistemes d'informació TIC. 
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 Vetllar pel compliment de les normatives d'aplicació legal, regulatòria i 
sectorial que afectin els sistemes d'informació de l'Ajuntament, a la 
protecció de dades de caràcter personal i a la transparència. 

 Proposar les modificacions o revisions de la present Política de Seguretat 
que consideri oportunes, donant trasllat de les mateixes a la Junta de 
Govern Local perquè les prengui en consideració. 

 Recaptar  informes regulars de l'estat de la seguretat de l'Ajuntament i 
dels possibles incidents.  

 Vetllar per l'alineament de les activitats de seguretat de la informació i els 
objectius de l'organització municipal, duent a terme accions orientades a 
la millora contínua dels processos de seguretat de la informació. 

 Proposar millores en l'organització de la seguretat que cal aplicar a la 
informació. 

 I qualsevol altra tasca que els hi sigui encarregada per l’alcaldia.  

11. Anàlisi i gestió de riscos 
L'article 6 del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat estableix que l'anàlisi i la gestió dels riscos són parts 
essencials del procés de seguretat i han de mantenir-se permanentment 
actualitzades. 

La gestió de riscs ha de permetre el manteniment d'un entorn controlat, que minimitzi 
els riscos fins a nivells acceptables i que involucri els òrgans de l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès en l'acceptació d'un determinat risc residual. 

L'anàlisi i la gestió de riscos han d'estar presents en totes les fases del cicle de vida 
de les aplicacions i dels serveis i sistemes que donen suport al tractament de la 
informació. La selecció i l'aplicació dels controls de seguretat, així com l'avaluació 
de la seva eficiència, s'han de tenir en compte durant el disseny, construcció, 
contractació, adquisició, explotació, i terminació o cancel·lació de les aplicacions, 
sistemes i serveis mencionats. 

Tots els sistemes subjectes a aquesta Política hauran de ser sotmesos a un anàlisi 
i gestió de riscos, avaluant els actius, amenaces i vulnerabilitats als quals es troben 
exposats, proposant les contramesures adequades per mitigar els riscos. Encara 
que es precisa un control continu dels canvis realitzats en els sistemes, aquesta 
anàlisi es repetirà: 

 Almenys una vegada a l'any (mitjançant revisió i aprovació formal). 
 Quan succeeixi un incident greu de seguretat. 

Els serveis gestors de l'Ajuntament de Mollet del Vallès han de valorar 
específicament, en els processos de contractació, les empreses, productes i serveis 
que puguin acreditar un determinat nivell de seguretat. 
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Per a l'anàlisi i gestió de riscos s’utilitzaran els procediments de gestió i anàlisi de 
riscos del Servei de Tecnologies i Comunicacions. 

El Comitè tècnic de seguretat, protecció de dades i transparència traslladarà a 
l’alcaldia les necessitats d'inversió en matèria de seguretat detectades mitjançant 
aquestes anàlisis. 

12. Desenvolupament de la política de seguretat de la informació 
La Política de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès es 
desenvoluparà per mitjà de normatives i procediments de seguretat que afronti 
aspectes específics. S’empraran els següents instruments: 

 Normatives de seguretat: Uniformitzen l'ús d'aspectes concrets del 
sistema. Indiquen  l’ús correcte i les responsabilitats dels usuaris.  

 Procediments operatius de seguretat : Afronten tasques concretes, 
indicant el que cal fer, pas a pas, sense entrar en els detalls de 
proveïdors, marques comercials o comandos tècnics. Són útils en 
tasques repetitives. 

El desenvolupament d'aquesta política inclou aspectes específics de la Seguretat de 
la Informació: 

12.1. Marc organitzatiu 

Orientat a administrar la seguretat de la informació dins de l'organització municipal 
i establir un marc gerencial per controlar la seva implementació. Partint de la present 
Política de Seguretat es desenvoluparà la resta del marc normatiu de Seguretat. 

12.2. Marc operacional 

Constituït per les mesures a prendre per protegir l'operació del sistema com a 
conjunt integral de components per a una finalitat. 

 
 Planificació: mitjançant anàlisi de riscos, controlant l'arquitectura de 

seguretat i adquirint altres components entre altres aspectes. 
 Control d'Accés: orientat a controlar l'accés lògic a la informació. 
 Explotació: mesures per a la gestió de la seguretat en explotació; partint 

de l'inventari d'actius i controlant la gestió d'incidències, canvis, gestió de 
la configuració, registres d'activitat, etc. 

 Serveis externs: mesures de seguretat orientades a garantir que 
empreses i terceres persones  que realitzin serveis de qualsevol classe 
contractats per l'Ajuntament de Mollet del Vallès o que d'alguna manera 
es donin sota el control i/o l'adreça de l'Ajuntament compleixin les 
polítiques i normes de seguretat de la informació establertes per part de 
l'Ajuntament. 

 Continuïtat del servei: accions a executar en cas d'interrupció dels serveis 
prestats amb els mitjans habituals. 
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 Monitoratge del sistema: orientat a garantir la disponibilitat de les 
activitats diàries i protegir els processos crítics dels efectes de falles 
significatives o desastres. 

 

12.3. Mesures de Protecció 

Per a la protecció d'actius concrets, segons la seva naturalesa, amb el nivell requerit 
en cada dimensió de seguretat. 

 
 Protecció de les instal·lacions i infraestructures: destinat a impedir 

accessos no autoritzats, danys i interferències en les instal·lacions i 
infraestructures de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 Protecció dels equips: mesures per a la protecció dels equips. 
 Protecció de les comunicacions: dirigit a garantir el funcionament correcte 

i segur de les instal·lacions de processament de la informació i elements 
i sistemes de comunicació. 

 Protecció dels suports d'informació: per garantir la informació que 
contenen. 

 Protecció de les aplicacions informàtiques: orientat a garantir la 
incorporació de mesures de seguretat en els sistemes d'informació des 
del seu desenvolupament i/o implementació i durant el seu manteniment. 

13. Aprovació i publicació dels documents del Sistema de Gestió de la 
Seguretat de la Informació 

Els documents que integren el Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació 
han de ser aprovats pel Comitè tècnic de seguretat, protecció de dades i 
transparència i si escau, hauran de ser publicats a l’autoservei de l’empleat o altre 
mitjà que garanteixi la disponibilitat i accés a la documentació per totes les persones 
usuàries. 

14. Aprovació, publicació i entrada en vigor 
La política de seguretat de la informació ha de ser aprovada per l’Alcaldia i entrarà 
en vigor a l’endemà de la seva publicació. 

La política de seguretat de la informació s'ha de publicar a la seu electrònica i al 
portal de transparència i serà referenciada des del peu de totes les pàgines del 
portal corporatiu. 
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