EDICTE
CREACIÓ DEL REGISTRE INSULAR DE CANS D’ASSISTÈNCIA
Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari
de 16 d’octubre de 2017, adoptà entre d’altres l’acord següent:
Primer. Aprovar la creació del Registre Insular de Cans d’Assistència. El registre ha de
contenir les dades mínimes següents:
Nom i llinatges de la persona usuària
Adreça
Telèfon
Adreça electrònica, si escau
DNI persona usuària
Grau discapacitat persona usuària
Centre d’ensinistrament
Nom del ca
Raça del ca
Sexe del ca
Color del ca
Núm. de passaport del ca
Núm. de microxip del ca
Tipus d’assistència del ca
Segon. Aprovar la creació del nou fitxer de dades personals del Consell Insular de
Menorca que segueix:
Núm. de fitxer: 75
Títol: Registre Insular de Cans d’Assistència
Finalitat i usos: gestió de persones autoritzades a disposar d’un ca d’assistència per tal
d'assistir-les en les activitats de la vida diària
Col·lectius: ciutadans/anes i residents
Origen de les dades: la mateixa persona interessada o el seu representant legal
Dades d’identificació: NIF o altres indicadors, nom i llinatges, adreça, telèfon, correu
electrònic, signatura, signatura electrònica, núm. de microxip i núm. de passaport de
l’animal
Dades personals: data de naixement, edat, estat civil, lloc de naixement, sexe i
fotografia
Dades personals relacionades amb la salut: grau de discapacitat
Responsable del fitxer: Consell Insular de Menorca. Departament de Benestar Social i
Família
Nivell de seguretat: bàsic
Tercer. Incloure el nou fitxer de dades personals del Consell Insular de Menorca en la
relació de fitxers de l’annex 2 continguda en l’Ordenança que regula els fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consell Insular de Menorca (BOIB
núm. 75, de 28/05/2013).
Quart. Comunicar la creació del nou fitxer de dades personals a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades Personals, per tal d’inscriure’l en el Registre General de
Protecció de Dades.
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Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, en el termini
de dos mesos a partir de l’endemà del dia que es publiqui aquest edicte al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent
en dret.
Tot l'anterior s’ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia
de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que
l'autoritat competent ho acordi expressament.
La secretària interina
Rosa Salord Olèo
Signat a Maó en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document
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