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Núm. 28
AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs

Edicte d’aprovació definitiva d’una ordenança 

En compliment del que disposa l’article 66 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, es publica el text íntegre de la mo-
dificació de l’Ordenança municipal de creació de fitxers de dades de 
caràcter personal de l’ajuntament de sant Feliu de Guíxols de 27 de 
setembre de 2012, per la qual es procedeix a la creació, modificació i 
supressió de fitxers mitjançant la creació del fitxer anomenat “Enre-
gistrament trucades policia local. 

Aquesta modificació va ser aprovada inicialment pel Ple municipal 
en data 31 d’octubre de 2013 que, en absència de reclamacions o 
al·legacions, s’entén definitivament aprovada. En qualsevol cas, la 
seva entrada en vigor tindrà lloc un cop transcorregut el termini de 
15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

Nom del fitxer: Enregistrament trucades policia local
Responsable del tractament: ajuntament de sant Feliu de Guíxols
Finalitat i usos: Gravació de trucades telefòniques entrants i sortints 
de la policia local per a la constància de denúncies, sol·licituds, in-
formacions i actuacions i per l’anàlisi de la qualitat del servei efec-
tuat i millorar l’atenció donada
Persones o col·lectius afectats: Persones que es comuniquen telefò-
nicament amb la Policia Local i treballadors de l’ajuntament.
Procediment de recollida de dades: Enregistrament de la comunica-
ció telefònica
Estructura del fitxer i dades incloses: Data i hora de la trucada, nú-
mero d’origen, número de destí i fitxer amb la gravació veu (on es 
demanen les dades de contacte, informació de la incidència, proble-
màtica, etc.)
Procedència de les dades: Del propi interessat i d’altres persones 
físiques 
Cessions previstes: Departament d’interior, altres cossos de segure-
tat i jutjats
Transferències internacionals: No es preveuen
unitat responsable: Policia Local
Nivell de seguretat: Mitjà
Exercici dels drets aRCO: ajuntament de sant Feliu de Guíxols. Pla-
ça del Mercat 6-9 CP 17220 sant Feliu de Guíxols (Girona)
sistema de tractament utilitzat: automatitzat
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Contra l’aprovació definitiva de la modificació d’aquesta Ordenan-
ça municipal de creació de fitxers, només es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos, atès que es tracta d’una 
disposició administrativa de caràcter general, d’acord amb allò que 
disposa l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment ad-
ministratiu comú.

sant Feliu de Guíxols, 30 de desembre de 2013

Joan alfons albó i albertí
alcalde


