Divendres, 11 d'agost de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Arenys de Munt
EDICTE
Finalitzat el termini d'exposició pública de trenta dies dia 31-7-2017, després de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 19-6-2017, al tauler d'edictes i al web municipal des del 19-6-2017, de l'acord
d'aprovació inicial, per acord del Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió de data 8-6-2017, de
l'Ordenança municipal reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal a
Arenys de Munt, no s'ha presentat cap al·legació o suggeriment per part d'interessats i, per tant, es considera aprovat
definitivament, per la qual cosa es publica el text íntegre:
"ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT.
L'article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les Administracions Publiques
només poden fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial
corresponent, havent-se d'aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers.
Al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o
modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació,
rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal que la mateixa llei preveu.
De conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Llei 32/2010 d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, l'ens local en matèria de Protecció de Dades queda sota l'àmbit de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades. En aquests termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant la
corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en els termes previstos a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Regim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica.
Finalment, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer, l'art. 39 de la LOPD
estableix l'obligatorietat de la seva inscripció al Registre General de Protecció de Dades.
Article 1.- Objecte.
Aquesta Ordenança te per objecte la creació, supressió i modificació dels fitxers que contenen dades de caràcter
personal corresponent a l'Ajuntament D'Arenys de Munt.
Article 2.- Creació fitxer.
Es creen els fitxers de dades de caràcter personal que es recullen a l'Annex 1 d'aquesta Ordenança i que són els
següents:
1) Videovigilància de les àrees de recollida de residus.

3) Videovigilància en els accessos rodats al municipi.
Article 3.- Regulació dels fitxers.
D'acord amb l'article 20 de la LOPD i l'article 54 del RLOPD, es regulen els fitxers descrits a l'annex d'aquesta
Ordenança i se n'estableix la denominació, així com la descripció de la seva finalitat i usos previstos; les persones o
col·lectius sobre els quals s'obtenen les dades; el procediment de recollida de les dades i la seva procedència;
l'estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades personals que s'inclouen i el sistema
de tractament que s'utilitzarà; les comunicacions de dades, indicant-ne els destinataris i, si s'escau, les transferències de
dades a països tercers, amb indicació d'aquests països; l'òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les
quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que resultin aplicables.
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2) Videovigilància en equipaments municipals i instal·lacions municipals.
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Article 4.- Mesures de gestió i organització.
Els titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers creats, modificats o suprimits, adoptaran les mesures
tècniques organitzatives i de gestió per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com les
mesures necessàries per fer efectius els drets de les persones afectades que els reconeix l'ordenament vigent.
Article 5.- Publicació.
De conformitat amb l'article 20 de la LOPD, s'ordena que la present Ordenança sigui publicada al Butlletí Oficial de la
Província.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Arenys de Munt, juny de 2017.
ANNEX I.
Fitxers que es creen:
1. Videovigilància de l'Àrea de Recollida de residus.
a) Identificació o tractament del fitxer, denominació, finalitat i usos previstos:
Identificació o tractament: Captació d'imatges i enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància.
Denominació: Videovigilància de l'Àrea de Recollida selectiva de residus municipals.
Finalitat: Gestió i control de imatges captades per càmeres de seguretat instal·lades en Àrees municipals de Recollida
de residus. La finalitat és la d'evitar actes incívics que provoquen molèsties i insalubritat a la zona.
Usos previstos: donar un servei de videovigilància permanent en l'espai per poder controlar el mal ús actual que es fa
d'aquest per part dels usuaris. Amb la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin en cas d'alguna
incidència.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen de imatges de les persones que accedeixin al
recinte: el personal que presta els seus serveis, el servei de recollida d'escombraries i neteja viària i brigada municipal,
així com els ciutadans que hi accedeixin.

c) Estructura bàsica del fitxer: Es tracta d'un fitxer de la imatge física de les persones que accedeixen a les instal·lacions
de l'àrea d'emergència de recollida de brossa. No hi ha veu.
Sistema de tractament: automatitzat.
d) Comunicacions de les dades previstes: No hi ha prevista cap comunicació.
e) Cessió o transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap cessió ni transferència.
f) Òrgan Responsable del fitxer: Ajuntament d'Arenys de munt.
g) Unitats o serveis on exercir els drets: Policia Local: Rambla Francesc Macià, 59 -08358 Arenys de Munt.
h) Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
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Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant sistema de vídeo per captura d'imatges.
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2. Videovigilància en edificis municipals i equipaments municipals.
a) Identificació o tractament del fitxer, denominació, finalitat i usos previstos:
Identificació o tractament: Captació d'imatges i enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància.
Denominació: Videovigilància en edificis municipals i equipaments municipals.
Finalitat: Gestió i control de imatges captades per càmeres de seguretat instal·lades en edificis municipals i equipaments
municipals. La finalitat és la d'evitar actes incívics, robatoris o altres comportaments no permesos.
Usos previstos: donar un servei de videovigilància permanent en els espais per poder controlar el mals usos que es
poden fer pels usuaris en les instal·lacions públiques o comportaments no permesos per part d'aquests usuaris. Amb la
possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin en cas d'alguna incidència.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen de imatges de les persones que accedeixin als
recintes o equipaments: el personal que presta els seus serveis, el serveis contractats que utilitzin els edificis o
instal·lacions municipals, així com els ciutadans que hi accedeixin.
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant sistema de vídeo per captura d'imatges.
c) Estructura bàsica del fitxer: Es tracta d'un fitxer de la imatge física de les persones que accedeixen a les instal·lacions
de l'àrea d'emergència de recollida de brossa. No hi ha veu.
Sistema de tractament: automatitzat.
d) Comunicacions de les dades previstes: No hi ha prevista cap comunicació.
e) Cessió o transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap cessió ni transferència.
f) Òrgan Responsable del fitxer: Ajuntament d'Arenys de munt.
g) Unitats o serveis on exercir els drets: Policia Local: Rambla Francesc Macià, 59 -08358 Arenys de Munt.
h) Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
3. Videovigilància dels accessos rodats al municipi.
a) Identificació o tractament del fitxer, denominació, finalitat i usos previstos:
Identificació o tractament: Captació d'imatges i enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància.

Finalitat: Gestió i control de imatges captades per càmeres de seguretat instal·lades en els accessos rodats al municipi.
La finalitat és la d'evitar actes incívics que provoquen molèsties, així com poder controlar l'accés de vehicles que figuren
en llistes policials per comissió de delictes o faltes penals.
Usos previstos: donar un servei de videovigilància permanent en els accessos per poder controlar els accessos al
municipi de vehicles que figuren en bases policials per comissió de faltes o delictes penals. Amb la possibilitat d'exercir
les accions legals que corresponguin en cas d'alguna incidència.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen de imatges dels vehicles a motor que accedeixin al
municipi.
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant sistema de vídeo per captura d'imatges.
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Denominació: Videovigilància dels accessos rodats al municipi.
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c) Estructura bàsica del fitxer: Es tracta d'un fitxer de la imatge física dels vehicles que accedeixen al municipi. No hi ha
veu.
Sistema de tractament: automatitzat.
d) Comunicacions de les dades previstes: No hi ha prevista cap comunicació.
e) Cessió o transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap cessió ni transferència.
f) Òrgan Responsable del fitxer: Ajuntament d'Arenys de munt.
g) Unitats o serveis on exercir els drets: Policia Local: Rambla Francesc Macià, 59 -08358 Arenys de Munt.
h) Nivell de seguretat: Nivell bàsic."
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Arenys de Munt, 1 d'agost de 2017
El secretari accidental, Gemma García Ramos

https: //bop.diba.cat
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