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Conveni de col.laborac¡ó entre l'Agéncia Tr¡butária de les llles Balears ¡ l'A¡untament de Porreres per a

la gestió d'exped¡ents sancionado6 en matér¡a de tránsit iseguretat v¡ária

Parts

Catal¡na Cladera i Crespí, presidenta de l'Agénc¡a Tributária de les llles Balears, amb competéncia per aquest

acte en virtut de l'al(icle 7.2 b de lá Lle¡ 3/2008, de 14 d'abril, de creac¡ó i regulació de l'Agénc¡a Tributária de les

llles Balears.

Francisca Mora Veny, batlessa de l'A.iuntament de Porreres, facultada per a aquest acte per l'acord del Ple

munic¡pal de d¡a 23 de jul¡ol de 2018.

Antecedents

L'Ajuntament de Porreres ha delegat a la comun¡tat Autónoma de les llles Baleafs les competéncies

relacionades amb la recaptac¡ó en període voluntar¡ ¡execut¡u de diversos tr¡buts ¡d'altres ingressos de dret

públic no tr¡butaris que s'instrumenta en el Conveni de 29 d'abril de '19S2'

La Comun¡tat Autdnoma de les llles Balears exerceix les competéncies delegades per mitjá de l'Agéncia

fr¡butária de les llles Balears, creada per la Llei 3/2008, de 14 d'abril, a la qual l¡ cofrespon, segons l'art¡cle 2

g, exercir les funcions de recaptac¡ó ¡, si s'escau, de gest¡ó, d'inspecciÓ ide l¡quidació dels recursos de

titular¡tat d'altres admin¡stfac¡ons públ¡ques que, m¡tjangant una lle¡, un conveni, una delegació de

competéncies o un encárrec de gest¡ó, sigu¡n atribuides a la comunitat Autónoma de les llles Balears.

La gest¡ó dels expedients sanc¡onadors en matér¡a de tránsit iseguretat viária ¡la recaptació de les multes

corresponents que els órgans competents de I'Ajuntament de Porreres imposen en l'exerc¡ci de les seves

competéncies, comporta una problemática específ¡ca, que iustifica I'art¡culac¡ó d'un conven¡ que fac¡ possible

un servei de recaptac¡ó d'aquestes muttes de més qual¡tat, tot tenint en compte que la final¡tat de les

sancions és l'efecte d'exempliñcac¡ó

L'Ajuntament de Poneres va signar l''11 de febrer de 2oo4 un conveni de col laboració amb l'Agénc¡a

Tributária de les llles Balears sobre la gestiÓ d'expedients sancionadors en matér¡a de tráns¡t iséguretat

v¡ária.

Atés el desenvolupament de noves eines de gestió del proced¡ment sancionador en matéria de tránsit per

part de I'Agéncia Tributária de les llles Balears, com també les modif¡cacions introduides per la Lle¡ '18/2009,

de 23 de novembre, per la qual es modif¡ca el text art¡culat de la Llei sobre tráns¡t, c¡rculació de veh¡cles de

motor ¡ seguretat viár¡a, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg (actualment, Text refós de

la Llei sobre Tránsit, Circulació de Vehicles a Motor ¡ Seguretat Vial, aprovat pel Reial decret legislatiu

6/2015, de 30 d',octubre), és cOnsidera conven¡ent signar un nou conven¡, que substitueix¡ el conveni d'11 de

febrer de 2OO4 abans esmentat, i que inclogui, per una banda, la possibil¡tat d'util¡tzar per part dels agents de

policia local de l'Ajuntament les aplicac¡ons desenvolupades en la seva tasca de control del tránsit ¡, si

escau, formular denúncies, mitjangant eines i instruments ¡nformát¡cs ¡ telemát¡cs, i, per l'altra, que les

aplicac¡ons dél
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portal web de l'Agéncia Tributána de les llles Balears (htlp://www.atib.es) aixi com fer el pagament telemátic

de la sanció.

4. D'acord amb et que d¡sposen els articles 3 i 14O i concordants de la Lle¡ 4012015, d'1 d'octubre, de régim

juríd¡c del sector públ¡c, preveuen que les adm¡nistrac¡ons públ¡ques es rege¡xen, pel que fa a les seves

relac¡ons, pel principi de cooperac¡ó ¡, pel que fa a la seva actuació, pel princ¡p¡ d'eficác¡a en el serve¡ als

ciutadans, ipoden dur a terme convenis de col.laboració que, en el cas que afectin corporac¡ons locals,

s'han de reg¡r pel que estableix la leg¡slac¡ó reguladora del régim local

per la seva banda, l'añicle 57 de la Llei 7i1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de rég¡m local, estableix

que la cooperac¡ó económica, técnica iadm¡n¡strat¡va entre I'Administració local iles adm¡nistrac¡ons de

l,Estat ide les comunitats autónomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, s'ha de

desenvolupar amb carácter voluntari sota les formes ¡ en els termes que preveuen les lleis, i pot tenir lloc, en

tot cas, mitjangant els consorc¡s o conven¡s administratius que se subscrigu¡n.

El pte de l'Ajuntament de Poneres en la sessió duta a terme el d¡a 23 de juliol de 2018, ha adoptat, entre

d'altres, l'acord d'aprovar el Conven¡ de col.laborac¡ó amb l'Agéncia fr¡butár¡a de les llles Balears per a la geslió

d'expedients sancionadors en matér¡a de tránsit i seguretat.

Ambdues parts ens reconeixem múluament la capacitat legal necessária per formalitzar aquest Conveni,

d'acord amb les següents

Cláusules

1. Ob¡écte del Conven¡

L'objecte d,aquest conveni és la real¡tzac¡ó, en rég¡m de preslació de sefveis, per part de I'Agéncia

Tr¡butária de les llles Balears (d'ara endavanl, ATIB), de determinades tasques relacionades amb la

tram¡tac¡ó dels expedients sanc¡onadors de l'Ajuntament de Porreres (d'ara endavant, l'Ajuntament) en

matéria de tr¿ns¡t i seguretat viária, d'acord amb el que estable¡xen les cláusules següents.

2. Competénc¡es en matéria sanc¡onadora

1. En virtut d'aquesf Conven¡ I'A.iuntament no delega cep competéncia sancionadora en matéria de tr¿nsit i

seguretat viár¡a.

D,acord amb aixó, l'ATlB, mitjangant el servei terr¡torial de la recaptac¡ó de zona Mallorca (d'ara endavant,

recaptació de zona), ún¡cament fará els treballs mater¡als que s¡guin necessaris per tram¡tar els exped¡ents

sanc¡onadors en matér¡a de tránsit i seguretat viár¡a i l'Ajuntament d¡c1ará els actes admin¡stratius
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S,exclouen d'aquest Conven¡ els exped¡ents sanc¡onadors relatius á falles en matéria de tráns¡t ¡seguretal

viária, i les sanc¡ons previs¡bles o certes de quantia inferior a 40 euros.
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2. L'Ajuntament ha de manten¡r actual¡lzat en tol moment el quadre d'¡nfraccions ¡ d'¡mports en funció de

les modif¡cac¡ons fetes en l'Ordenanga conesponent iha de comunicar a I'ATIB qualsevol mod¡f¡cac¡ó o

canvi que s'efectui.

3. Apl¡cacions¡e¡nes¡nformát¡quesitelemátiques

.1. L,ATIB ha de desenvolupar les tasques a qué es refereix aquest conveni mitiangant les seves

apl¡cac¡ons ¡nformát¡ques ¡ telemát¡ques.

Tasques qu6 ha de dur a terme la fecaptac¡ó de zona ¡ resoluc¡ó de ¡ecursos

l. La recaptac¡ó de zona ha de dur a terme els treballs materials iel suport necessaris per tramitar els

exped¡ents sancionadors en matér¡a de tráns¡t i seguretat viár¡a que l¡ encarreguin els órgans competents

de l'Ajuntament, com també la recaptac¡ó en via voluntár¡a ¡executiva de les multes conesponents. En tot

cas, la recaptac¡ó de zona notificárá els actes admin¡stratius d¡ctats per aquests órgans'

Aixi mateix, la recaptac¡ó de zona cada quinze d¡es ha de preparar les comunicacions pertinents a

l,Ajuntament de les sancions per la comiss¡ó d'infracc¡ons greus i molt greus fermes en v¡a administrativa

que ¡mpliquen la pérdua de punts en els perm¡sos i les ll¡énc¡es de conducc¡ó. per tal que l'Ajuntament les

tramiti a la Direcció Provinc¡al de Tránsit amb els mitjans que s'estableixin a aquest efecte. No obstant, en

el cas que I'Ajuntament a¡xí ho sol.lic¡ti, la comunicac¡ó de la pérdua de punts a la Oirecc¡ó Provincial de

Tránsit la podrá fer d¡rectament la recaptació de zona a través de les aplicacions isistemes d'interconnexió

establerts a l'efecte.

2. Els recursos conlra els actes d¡ctats per I'Ajuntament en el si dels expedients sancionadors els ha de

resoldre l'Ajuntament mateix, sense per.iud¡ci de la poss¡ble col laborac¡ó de la recaptació de zona en el cas

en qué l'Ajuntament ho deman¡.

5. Formes de pagament de les sanc¡ons

El pagament anticipat, en període voluntari ien període executiu del les multes es ot fer a qualsevol
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2. En el cas que I'Ajuntament ho sol.l¡c¡ti, I'ATIB ha de posar a la seva disposiciÓ els mitjans materials

necessar¡s per tal que els agents de polic¡a puguin dur a lerme la sevá tasca de control del tránsit i, s¡

escau, formular denúncies, m¡tiangant eines ¡ instruments informát¡cs. En part¡cular, a més de l'elaboració i

el mantenimént de les aplicacions i els programar¡s ¡nformátics, I'ATIB ha de subm¡nistrar, en funció de las

necessitats de l'Ajuntament ia sol.lic¡tud d'aquest, els lerminals (amb la targeta de transferéncia de dades

corresponent) ¡ les impressores (amb lector de targeta bancária) necessáries, com també el paper pef a les

impressores.

En el cas que s'ut¡litzin els term¡nals, la persona denunciada que dispos¡ del corresponent cert¡ficat digital

admés per l'ATlB, pot consultar els detalls de la ¡nfracc¡ó comesa m¡tjanqant l'aplicació "Carpeta fiscal'del

Portat web de I'ATIB (http://www.at¡b.es), en la que també podrá consultar els seus deutes pendents i

pagades.
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A¡xí mateix, pel que fa al pagament ant¡c¡pat ien periode voluntar¡ també es pot fef en les entitats

financeres autoritzades a l'efecte per l'Agénc¡a Tributar¡a i també per v¡a telemática mitjangant la

passarel.la de pagaments telemátics del Portal de l'ATIB lhttp://www,atib.es > Tributs locals > Pagament de

multes de tráns¡t (període voluntar¡)], que possibilita l'emissió telemát¡ca del corresponent justificant del

pagament real¡tzat.

Tánmateix, en el cas que es facin servir les eines ¡nformátiques a qué es refere¡x la cláusula 3 2 d'aquest

conven¡, els agents de pol¡cia podran cobrar les multes per mitjá de terminals subm¡nistrats per I'ATIB

mitjangant targeta de créd¡t ¡/o déb¡t.

Pel que fa al pagament en v¡a execut¡va, en el cas d¡sposar d'un cert¡ficat digital admés per I'ATIB' també

es podrá fer per mitjá de la carpeta fiscal del Portal de I'ATIB lhttp://www.at¡b.es > carpeta f]scall, que

poss¡bil¡ta l'emissió telemática del.¡ustificant del pagament realitzat'

6. Contraprestació económ¡ca

1. Per cada expedient sanc¡onador en matéria de tráns¡t ¡seguretat viária en qué, d'acord amb el que

preveu aquest conveni, interv¡ngu¡ la recaptació de zona is'aboni la sanció, I'Ajuntament ha d'abonar a

l,ATlB la quantitat de 38 euros amb ¡ndependénc¡a que el cobrament es fac¡ en el termin¡ de pagament de

la resolució sancionadora o en període execut¡u.

No obstant aixó, en el cas en qué l'ingrés de la sanc¡ó es fac¡ abans de l'acte resolutori o si, una vegada

iniciar la tramitació del proced¡ment i emesa la notif¡cac¡ó corresponent per part de la recaptació de zona,

es produe¡x l'anul.lac¡ó de la ¡nfracció o la baixa del cárrec de la sanció, l'import a sat¡sfer és de 22 euros'

sense perjudic¡ del que disposa el parágraf anter¡or respecte a l'imporl a satisfer en els casos d'anul lació o

ba¡xa, si l,Auntament fa servir les eines ¡nformátiques a qué es fefereix la cláusula 3.2 d'aquest conveni,

l'Ajuntament ha d'abonar a l'ATIB les quant¡tats següents:

- En tot cas, com a cost per ¡n¡c¡ de gest¡ó, 3 euros per cada infracció caregada m¡tjangant els terminals

subm¡n¡strals per l'ATIB a l'Ajuntament.

- 25 euros en

sanc¡onadora.

elcasquel'ingrésdelasancióesfac¡abansque,s¡escau'esdictilaresoluc¡ó

- 30 euros en el cas que l'ingrés de la sanc¡ó es faci en el termini voluntari de pagament obert amb la

notif¡cac¡ó de la resolució sancionadora.

-3Teurosenelcasquel'ingrésdelasanc¡óesfacienelperíodeexecutiudepagament'

És a cánec de l'Ajuntamenl el cost de les reposic¡ons dels terminals ide les impressores subm¡nistrades'

d'aquesta cláusula

ft

Aquest cost es descomptará de la l¡quidació anual á qué es refere¡x l'apa
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2. Les quanties indicades en l'apartat anter¡or s'han de revisar anualment de manera automát¡ca per

aplicac¡ó de la variació anual de l'¡ndex de preus de consum per a les llles Balears entre els mesos de

gener i desembre de l'any ¡mmed¡atament anterior publicat per l'lnstitul Nac¡onal d'Estadíst¡ca.

3. El producte obtingut per la receptació en període voluntar¡ de les sanc¡ones no formará part de la base

de cálcul de les bestretes mensuals establertes en el Conven¡ de recaptac¡ó de dia 29 d'abr¡l de 1992. Així

mate¡x, la contraprestac¡ó meritada en v¡rtut d'aquest Conven¡ será ¡ncompat¡ble amb la retribuciÓ prev¡sta

per a la recaptac¡ó de sancions en v¡a executiva en el convenis de recaplació abans esmentat.

4. Anualment, I'ATIB ha de liqu¡dar el compte resultant de la recaptació de les sancions ide le

contraprestac¡ó econdmica mer¡tada a favor de l'ATlB. Si la quantitat recaptada és superior a aquesta

contraprestació económ¡ca, s'ha d'ingressar la diferéncia a l'Ajuntament, i, en cas contrar¡, no s'hi ha

d'ingressar cap quant¡tat. En aquest darrer cas, la d¡feréncia a favor de I'ATIB s'ha de compensar amb els

ingressos derivats de la recaptació dels anys posteriors.

S. Una vegada resolt deflnit¡vament aquest Conveni, s'ha de liquidar el compte resultant de la recaptac¡ó de

les sanc¡ons ide la contraprestac¡ó econdm¡ca meritada a favor de I'ATIB. S¡ la quantitat recaptada és

super¡or a aquesta contraprestació econÓm¡ca, s'ha d'¡ngressar a l'Ajuntament la diferénc¡a, i, en cas

contfari, no s'ha d'ingressar cap quant¡tat. En aquest darrer cas, la d¡feréncia a favor de I'ATIB no és

exig¡ble a l'Ajuntament i el deute es considera ext¡ngit.

7. Cond¡cions d'ús i protecció de dadeg
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1. L'ús de les dades no comporla, en c¿¡p cas, que l'ATtB n',adquire¡x¡ la t¡tularitat. A tots els efectes, la

titularitat conespon a l'Ajuntament.

2. L'ATIB es compromet a apl¡car, respecle a les dades de carácter personal que l¡ subministri

l,Ajuntament, el que estableix la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecc¡ó de dades de

carácter personal, el Re¡al decret 172ot2OO7 de 2'1 de desembre pel que s'aprova el reglament de

desenvolupament de la Lle¡ orgán¡ca 15/1999, així com, en el moment de sigui d'apl¡cació, el Reglament

general de protecció de dades (Reglament uE 2016/679 del Parlament europeu i del consell de 27 d'abril

de 2016 relatiu a la protecc¡ó de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la

lliure c¡rculació d'aquestes dades, iles altres disposicions de desplegament o complementár¡es que siguin

d'apl¡cació.

3. L,ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres f¡nal¡tats d¡stintes de les que es descriuen

en aquest conveni ide les que conesponguin en exerc¡ci de les func¡ons de gest¡ó recaptatór¡a o de

cobrament de deutes. Se'n prohibeix qualsevol t¡pus de cessió, transferéncia o comun¡cació, n¡ tan sols per

a la seva conservació. a altres persones

L'ATIB coneix que si dest¡na les dades a una altra linalitat, les comuniqu¡ o les utilitza incomplint les

estipulacions d'aquest conveni, será considerada també responsable del tractament i respondrá de les

\:
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4. L,ATIB únicament tractará les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i per al

compl¡ment de les tasques relac¡onades amb l'ob.iecte d'aquest Conveni'

5. Una vegada resolt definit¡Vament aquest conveni, l,ATlB procedirá a la destrucció de les dades

personalsalsqualshag¡t¡ngutaccésaixícomqualsevolsuportodocumentsenelsqualsconstintals
dades o les retornará a l'Ajuntament.

6's,adjuntacomaannexalpresentConvenilesmesuresdeSeguretatquel,encarregatdeltraclamentes
troba obl¡gat a implementar d,acord amb allÓ que preveu l,art¡cle 12 de la Llei orgánica 15/1999, de l3 de

desembre o la normat¡va que, en el seu cas, s¡gu¡ d'apl¡cació'

8. Durada del Conveni

fr

Aquestconveni,queSubstilueixelconvenidecol.laboraciós¡gnatpefambduespartsl,l,ldefebrerde
2OQ4 9e¡ a la gestiÓ d'expedients sancionadors en matér¡a de tf¿ns¡t ¡seguretat v¡ár¡a, lé efectes a partir de

ladatadelasevas¡gnaturaitéunav¡génciade4anys¡s,hadeconsiderarcomaprimeranyel20,lS.

En qualsevol moment abans de la f¡nal¡tzac¡ó d'aquest term¡ni, les parts poden acordar unán¡mement la

seva prórroga per un període de flns a 4 anys addic¡onals o la seva extinció'

Com a mostra de conformitat, s¡gnam aqusst Conveni en dos exemplars'

Palma, 17 d'octubre de 2018

_a

cv
Per l'Agéncia Tr¡butária de les llles Baleers

¡Rs
FJ

untament de Porreres
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Annex

1. Mesures de seguretat (nlvell de seguretat)

Els fitxers objectes de l'encárrec de tractament han d'adoptar, per evilar l'alteraciÓ, pérdua, tractament o acés

no autoritzat de les dades personals que conté, un n¡vell mitj¿ de seguretat'

Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjá de seguretat legalment fequefit'

l,encafegada del tractament (ATIB - recaptac¡ó de zona) s'obliga a adoptar les mesures d'índole técn¡ca ¡

organitzat¡va necessáries.

L,encarregadadeltractamentescomprometaposarenconeixementdelresponsablequa|sevolmodiflceció
implantada sobre les mesures de seguretat que, en tot cas, mai suposaran una vulneraciÓ de l'ind¡cat nivell de

seguretat.

2. ldentificac¡ó i autenücac¡ó

Els usuaris únicament poden ten¡r accés autor¡Eat a les dades personals i als recursos d'¡nformac¡ó que siguin

necessaris per dur a terme les seves funcions.

Tots els usuaris han de ten¡r un codi d'¡dent¡f¡cac¡ó, que és únic i que está associat a una contrasenya, que

només sap l'usuari i que és personal ¡ intransferible'

Nohihacappossibil¡tatqueunmateixparellusuari.contrasenyaSigu¡assignatadosusuarisdiferents'

3. Caducitat de les contrasenyes

Tret que sigui necessari un canv¡ admin¡slratiu de la contrasenya perqué se sosp¡ta que s'ha romput o que part

del personal autoritat la sap, la modificac¡ó general de les contrasenyes es fará d'acord amb el procediment

segúent:

S¡stema operat¡u: canvi de contrasenyes cada tres mesos

- Apl¡cac¡ons: canvi de contrasenyes cada tres mesos'

4. Lim¡tacló d'accessos

Per compl¡r els principis del document de seguretat, les apl¡cacions permeten fins a tres ¡ntents d'accés fallits'

Quan aixó succeeix, l'aplicac¡ó es tanca i I'usuari ha d'¡ntentar connectar-se de nou

una vegada superat el límit establert per als ¡ntents fallits, el s¡stema es bloqueja automát¡cament i és necessari

acudir a l'adm¡n¡strador de l'aplicació per desbloque.iarlo igenerar una clau nova'

6. Responsables de seguretat

ft ó
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L'ATIB i la recaptació de zona han designat els responsables de seguretat dels corre ents fitxers

Tdeg

5. Personal

La fecaptació de zona ha de manlen¡r una relació d'usuaris ass¡gnats als diferents perfils' que estará disponible

per a I'Ajuntament, que podrá sol'l¡c¡tar-la en qualsevol moment'
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7. Control d'accés

No es permet l'accés de personal extem a la recaptac¡ó de zona a les dependéncies d'ubicació dels fltxers

Els s¡stemes d'informació ¡també els f¡üers automat¡tzats processats per aquests es troben a la sala de

serv¡dors de la seu central de la recaptac¡Ó de zona ub¡cada a l'ofcina del Francesc de Borja Moll, 22, 07003

Palma.

Només el personal de la recaptació de zona autoritzat pot ten¡r accés físic als sistemes d'¡nformació ubicats a la

sala i ha de segu¡r el procediment que consta en el cofresponent document de seguretat.

8. Gest¡ó d'inc¡dénc¡es

Les inc¡déncies es classif¡quen en d¡ferents n¡vells (lleus, ¡nterméd¡es o de carácter crít¡c).

Aquestes es registren en el corresponent llibre de reg¡stre d'inc¡déncies que és coord¡nat i controlat pel

responsable técn¡c de seguretat de la recaptac¡Ó de la zona '

L'ATIB comun¡cará a l'Ajuntament totes les ¡ncidéncies relacionades amb les seves dades'

L'Ajuntament detega a la recaptació de zona la tasca d'autoritzar la recuperaciÓ de les dades de f¡uers ub¡cats a

les seves ¡nstal lac¡ons.

El registre d'¡ncidénc¡es ha d'estar a d¡spos¡ció de l'A.iuntament, que pot sol licilar-lo en qualsevol moment a

I'ATIB.

9. Gestió de suPorts

Lafecaptaciódezonahademanten¡runinventariambelssuportsenquéemmagalzema|esdadesde
l'Ajuntament, que podrá sol l¡citar-los en qualsevol moment'

L'entrada ila soft¡da de suports es reg¡stra en el llibre corresponent, entrades o sort¡des que només poden ser

autoritzades pel responsable técnic de seguretat

Els suports amb dades s'etiqueten seguint les pautes següents:

Els suports d'entfada i softida de dades inclouen una etiqueta de visual¡tzació senzilla per idenlificar-los

fác¡lment, que inclou les dades de nom del f¡ter font de les dades i el nom del fitxer de sortida ¡nclós en el

suport, la data i l'hora d'enregistrament de les dades en el suport'

_Ladéstrucc¡ódesuponsesfarádelamanerasegüent,ihaurádecomptarambl'autoritzaciódel
responsable técnic de seguretat. Es destru¡rá el suport físicament. s'¡nscriurá la ba¡xa a I'inventari del

magatzem de suports, is'hi inclourá lá data de destrucc¡ó ¡la identificació del pefsonal encarregat de

destru¡r-lo. En cas que sigui possible, es reciclaran els rebuigs'

_L,Ajuntamentdelegaalarecaptac¡ódezonalatascad,autoritzarlaSortidadesuportsambdadesdelsseus
Iitxers per exerc¡r la tasca contractada.

10. Cópies de segurotat i recuporació de dades

Larecaptaciódezonafaráunacóp¡adeseguretat,almenyssetmanalment,delesdadesdel,Ajuntament.

La recaptació de zona fará un informe de verificació de les cópies de seguretat. almen ralment, que
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posará a d¡sposició de l'A.¡untament, que podr¿ sol licitar-la en qua lsevol moment
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L'ATIB no fará proves amb dades dels f¡txers de l'Ajuntament

La rccaptació de zona emmagaEemará una cóp¡a de suport, itambé dels proced¡ments de recuperació en una

ub¡cac¡ó diferent de la del seu s¡stema d'¡nformació de l'Ajuntament.

11. criteris d,arx¡u, custód¡a de documentác¡ó i emmagatzematge de suports no automat¡tzats

La recaptació de zona emmagaEemará les dades dels fitxers de l'Ajuntament de manera que s¡gu¡n fácilment

localitzables ¡ consullables.

per emmagatzemar documenls amb dades de l'Auntament, s'util¡tzaran d¡spositius amb mecanismes que

n'obstaculitz¡n l'obertura.

12. Aud¡tor¡es

L'ATIB far¿, almenys cada dos anys, una aud¡tor¡a de les mesures de seguretat ¡mplantades en el s¡stema

d'informació en qué es tracten les dades dels f¡Eers de l'Ajuntament, que es podrá sol lic¡tar en qualsevol

moment.
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