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reprodueix fidelment l'

Barcelona, L

Fent ús de les facultats que em confereix I'article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació als ambits de competencia de la Generalitat de
Catalunya,

RESOlC

Primer.- Declarar que la Direcció General de la PoJicia del DeRartament d'lnterior, Relacions
Institucionals i Participació ha comes una infracció molt greu prevista a I'article 44.4 g) en
relació amb I'article 10, ambdós de la LOPD.

Segon.- Declarar que el Gabinet de Relacions Externes i Protocol de la Secretaria General
Adjunta del Departament de la Presidencia ha comes una infracció greu prevista a I'article
44.3.d) en relació amb I'article 4.1, ambdós de la LOPD.

Tercer.- De conformitat amb I'article 46.1 de la LOPD, notificar aquesta resolució a la Direcció
General de la Policia i a la Secretaria de Seguretat del Departament d'lnterior, Relacions
Institucionals i Participació; al Gabinet de Relacions Externes i Protocol i a la Secretaria General
Adjunta del Departament de la Presidencia aixi com a la persona denunciant.

Quart.- Comunicar aquesta resolució al Sindic de Greuges, de conformitat amb el que preveu
I'article 16.4 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, mitjan<;:antel seu trasllat literal, segons el que
especifica l'Acord Tercer del Conveni de CoHaboració entre el Sindic de Greuges de Catalunya
i l'Agencia Catalana de Protecció de Dades de data 23 de juny de 2006.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d'acord amb I'article 14.3 del
Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova I'Estatut de l'Agencia Catalana de Protecció
de Dades, les parts interessades poden interposar, amb caracter potestatiu, recurs de
reposició davant la directora de I'Agencia Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un
mes a comptar de I'endema de la seva notificació, d'acord amb el que preveu I'article 116 i
següents de la Llei 30/1992 o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant
els Jutjats del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de I'endema de
la seva notificació, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les parts interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa deis seus interessos.

La directora

Esther Mitjans i Perelló

Barcelona, 24 de juliol de 2009
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