Dimarts, 11 de juliol de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
ANUNCI
En data 1 de juliol de 2016 es va publicar al BOP l'anunci d'aprovació definitiva de l'ordenança de la creació del fitxer de
càmeres de videovigilància pel control de trànsit.
Atès que s'han detectat unes errades materials, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es procedeix a la publicació del text íntegre de l'ordenança amb
els errors esmenats:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ i SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.
Atès que es considera necessari crear una ordenança reguladora de la instal·lació de càmeres de videovigilància pel
control de trànsit a diferents punts del municipi.
Article 1. Fonaments legals.
L'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
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.
La Disposició final tercera de la Llei 32/2010, preveu que les entitats de dret públic autònomes resten habilitades per a
exercir la competència de crear, modificar i suprimir fitxers.
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.
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.
Vista la instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb
fins de videovigilància.
Vist el Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).

La present ordenança té per objecte aprovar la creació del fitxer "Càmeres de videovigilància pel control de trànsit".
D'acord amb l'article 20 de la LOPD i l'article 54 del RLOPD, es regula la creació del fitxer anomenat "Càmeres de
videovigilància pel control de trànsit".
Article 3. Regulació del fitxer.
D'acord amb l'article 20 de la LOPD i l'article 54 del RLOPD, es regula el fitxer descrit a l'annex d'aquesta Ordenança i
se n'estableixen els continguts exigits en els esmentats articles.
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Article 2. Objecte.

Dimarts, 11 de juliol de 2017
Article 4. Mesures de gestió i organització.
Els òrgans responsables de cada fitxer han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per
tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries
destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts en la LOPD i les normes corresponents.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança es publicarà al Diari de la Generalitat de Catalunya i entrarà en vigor transcorregut el termini de
quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació.
"Annex 1. Creació del fitxer Càmeres de videovigilància pel control de trànsit.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER.
- Nom: Càmeres de videovigilància pel control de trànsit.
- Descripció de la finalitat i usos previstos:
Control del trànsit a l'entrada del carrer de Munt (pel Passeig Joaquim Matas), pel carrer de Sant Joan (pel carrer
Cardenal Vives) i pel pas subterrani del Passeig Marítim, situat al Camí Pla de la Torreta, 2.
Control de la mobilitat.
Control funcionament de les pilones automàtiques i eina per comprovar les causes d'accidents.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES.
- Origen de les dades: El propi interessat, el representant i altres administracions.
- Col·lectius o categories d'interessats: El propi interessat, el representant legal i altres administracions.
- Procediment de recollida de dades: gravacions.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER.
Model del vehicle i matrícula.
- Sistema de tractament: Automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT.
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.

- 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.
RESPONSABLE DEL FITXER:
- Denominació de l'ens: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
- Administració a la que pertany: Administració local.
- NIF: P0819600H.
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CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES.
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- Domicili: Plaça de la Vila, 1.
- Codi postal. Localitat: 08392, Sant Andreu de Llavaneres.
- Província: Barcelona.
- País: Espanya.
- Telèfon: 937023600.
- Fax: 937023637.
- Email: llava.ajuntament@ajllavaneres.cat
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.
Mail: llava.policialocal@ajllavaneres.cat"
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.
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Sant Andreu de Llavaneres, 4 de juliol de 2017
L'alcalde, Joan Mora i Buch

https: //bop.diba.cat
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