Dilluns, 15 d'abril de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
ANUNCI
En compliment d’allò que disposen l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, l’article,178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l’article 66 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, es fa públic que l’Ajuntament, en sessió plenària de data 28 de gener de 2013, va aprovar
inicialment l’Ordenança Municipal reguladora de la creació del fitxer automatitzat "Videovigilància-Seguretat Ciutadana"
de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions,
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 218/2013, de 28 de març de 2013, ha estat declarada aprovada definitivament.
El text íntegre de l’Ordenança és el que s’adjunta mitjançant Annex al present anunci.
Contra l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ i SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.
Ordenança aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 28 de gener de 2013, per la qual s’
aprova la creació de fitxers de dades de caràcter personal. Declarada aprovada definitivament en virtut del Decret de
l’Alcaldia número 218/2013, de 28 de març.
Article 1. Fonaments legals.
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu que la
creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició
general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent.
L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que la Corporació
Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció
de Dades.

Vista la Recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, modificació i supressió de
fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública.
Article 2. Objecte.
La present ordenança té per objecte:
- Aprovar la creació del fitxer que està relacionat a l’Annex 1.
Article 3. Publicació i entrada en vigor.
La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entrarà en vigor transcorregut el
termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació.
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D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas,
en la legislació autonòmica.
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Annex 1. Creació del fitxer VIDEOVIGILÀNCIA - SEGURETAT CIUTADANA.
RESPONSABLE DEL FITXER.
- Denominació de l’ens: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
- Administració a la que pertany: Administració local.
- NIF: P0819600H.
- Domicili: Plaça de la Vila, 1.
- Codi postal. Localitat: 08392, Sant Andreu de Llavaneres.
- Província: Barcelona.
- País: Espanya.
- Telèfon: 937023600.
- Fax: 937023637.
- Email: ajuntament@llavaneres.es.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
- Nom: Videovigilància - Seguretat Ciutadana.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Vigilància de les vies i espais públics urbans per a la prevenció de delictes i
assegurar la seguretat ciutadana i controlar l’accés als edificis municipals.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
- Origen de les dades: El propi interessat.
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones que transiten per les vies i espais públics del nucli urbà.
- Procediment de recollida de dades: Captació d'imatge per un sistema de càmeres.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
- Dades de caràcter identificatiu: Imatge i veu.
- Sistema de tractament: Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT.
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
- Altres destinataris de cessions: Les previstes pels articles 11.2, 21.1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
No es produeixen transferències internacionals de dades.
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DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.
Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament, Pl. de la Vila, número 1, 08392 Sant Andreu de Llavaneres.
Sant Andreu de Llavaneres, 28 de març de 2013
L’alcalde, Bernat Graupera i Fàbregas
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