
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TEIÀ

EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança de creació dels fitxers de dades personals anomenats
Actes i Retransmissions plens.

Pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2016, es varen adoptar els següents
acords:

 

“”Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de creació dels fitxers de dades personals anomenats
“Actes” i “Retransmissió Plens”.

Segon.- Sotmetre a informació publica aquest expedient i el text de l'Ordenança pel termini de trenta dies
hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions, o suggeriments, mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari
El Punt, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament i web municipal. El termini d'informació pública començarà a
comptar des de l'endemà de l'ultima de les publicacions oficials abans esmentades.

Tercer.- Disposar que en el suposat de no formular-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el
termini d'informació pública i audiència als interessats, l'Ordenança que ara s'aprova inicialment es considerarà
definitivament aprovada sense necessitat d'ulterior tramitació.

Una vegada aprovada definitivament, l'Ordenança es publicarà de forma íntegra amb el text dels acords
adoptats, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Al DOGC es publicarà la referència del Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona on s'hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.

Quart.- Remetre a la Subdelegació del Govern de Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, còpia de l'expedient tramitat i del text íntegre de l'Ordenança Reguladora, una vegada s'hagi
produït la seva aprovació definitiva.

Cinquè.- Inscriure al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
la creació dels fitxers descrits en aquesta ordenança.””

 

Atès que realitzat el tràmit d'informació pública i d'audiència als interessats, no s'han presentat reclamacions ni
al·legacions, es fa públic que l'acord d'aprovació inicial ha passat a definitiu amb data 24 de novembre de
2016, havent procedit a la publicació del text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 12 de desembre de 2016.

 

Teià, 12 de desembre de 2016

 

Andreu Bosch i Rodoreda

Alcalde
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