DIRECCIÓ GENERAL ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIRECCIÓ GENERAL ADMINISTRACIÓ LOCAL
Gestió de procediments administratius relacionats amb l'administració local:
- Registre autonòmic de mèrits dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
- Designació de representants de la Generalitat en els tribunals de selecció i provisió de llocs convocats per l'entitat
local.

Finalitat

- Procediments de declaració d'urgent ocupació en matèria expropiatòria.
- Gestió i publicació de dades de càrrecs electes en municipis, entitats locals menors, mancomunitats, diputacions i
àrees metropolitanes.
▪ Exercici de poders públics o missió realitzada en interés públic conferits al responsable del tractament (art. 6.1.e)
RGPD):
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic.

Legitimació i base jurídica
- Reial decret 128/2018 de 18 de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
del tractament
habilitació de caràcter nacional.
- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Descripció d'interessats
Descripció
de
personals tractats

Personal al servei de l'Administració Local; càrrecs, directius i responsables públics en municipis, entitats locals
menors, mancomunitats, diputacions i àrees metropolitanes; administrats; propietaris o arrendataris.

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça.
dades - Dades acadèmiques i professionals.
- Càrrecs i partit al qual va concórrer en les eleccions.

Destinataris de les dades

Es comunicaran dades:
- A les entitats locals tribunals de selecció i provisió de llocs convocats per l'entitat local d'acord amb la legislació
aplicable.
- Publicació d'informació en els termes de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana.

- La informació es conservarà almenys durant els terminis de prescripció de les faltes disciplinàries de conformitat
amb els disposat en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Termini de conservació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Transcorregut aqueix termini es conservarà degudament bloquejada pels períodes
addicionals necessaris per a la prescripció d'eventuals responsabilitats legals.
les dades
- La informació amb valor històric es conservarà de manera indefinida en els termes i condicions establides en la Llei
3/2005, de 15 de juny, d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

