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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, de modificació de fitxers de dades de caràcter personal
gestionats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
D'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
D'acord amb l'article 54 del Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Vist l'informe preceptiu emès el 21 de novembre per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
D'acord amb les competències que l'article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, atorga al síndic major.

Resolc:

1. Actualitzar i modificar els fitxers de dades creats per la Resolució del síndic major del 6 d'abril del 2005 i del
15 de juny del 2009 (modificats per resolucions del 26 de gener i del 31 de març del 2015, respectivament)
per adaptar-los a les necessitats actuals existents a la Sindicatura de Comptes.
Els fitxers i els apartats que s'han modificat són els següents (vegeu l'annex I):
1) CONTROL D'ACCÉS
Aspectes i apartats modificats:
- Procedència de les dades i procediment de recollida
- Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades
- Estructura bàsica del fitxer: tipus de dades
- Nivell de seguretat
2) Gestió dels recursos humans
Aspectes i apartats modificats:
- Denominació, finalitat i usos previstos
- Procedència de les dades i procediment de recollida
- Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades
- Estructura bàsica del fitxer: tipus de dades i sistema de tractament
- Comunicacions de dades previstes
- Nivell de seguretat

2. Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els fitxers Control d'accés i Gestió de recursos humans
modificats.
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3. Notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya la modificació dels fitxers Control d'accés i Gestió
dels recursos humans.

Barcelona, 14 de desembre de 2017

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

ANNEX I

FITXERS MODIFICATS

1. Control d'accés
a) Denominació, finalitat i usos previstos:
- Denominació: Control d'accés
- Finalitat i usos previstos:
- Finalitat: enregistrament de dades d'accés a les dependències de la Sindicatura.
- Usos: control d'accés a les instal·lacions com a mesura de seguretat i protecció civil. Control de presència.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
- Procedència de les dades: les dades provindran de les persones que accedeixin a les dependències de la
Sindicatura de Comptes.
- Procediment de recollida de dades: recollides i enregistrades mitjançant un fitxer digital de captura de dades
provinent de l'obertura i el tancament de les portes d'accés de la Sindicatura originades pel reconeixement de
l'empremta digital o pel pas de la targeta magnètica de qui accedeixi al lector corresponent amb la finalitat
d'obrir les portes d'accés.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:
Personal i alts càrrecs de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, personal de les empreses de serveis
contractades per la Sindicatura i resta de persones que han d'accedir a les dependències de la Sindicatura.
d) Estructura bàsica del fitxer:
- Tipus de dades: dades de caràcter identificador (nom, DNI i dades biomètriques corresponents a l'empremta
digital) de la persona que accedeix a les dependències de la Sindicatura de Comptes i hora i dia d'accionament
de la porta d'accés.
- Sistema de tractament de les dades: automatitzat. Les dades són enregistrades de forma automàtica en un
fitxer sense cap tractament informàtic posterior.
e) Comunicacions de dades previstes:
No hi ha prevista cap comunicació.
f) Transferència internacional de dades:
No hi ha prevista cap transferència internacional.
g) Òrgan responsable del fitxer:
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
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h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat)
i) Nivell de seguretat: Mitjà

2. Gestió de recursos humans
a) Denominació, finalitat i usos previstos:
- Denominació: Gestió de recursos humans
- Finalitat i usos:
- Finalitat: Facilitar la gestió del personal que presta serveis a la Sindicatura de Comptes i, si s'escau, dels
síndics i el secretari general d'aquesta institució.
- Usos: Emissió de nòmines, emissió de tiquets restaurant, control horari, control d'absentisme, control de
llicències i permisos, control de l'historial laboral, control de la formació, pagament de dietes, control i
pagament d'hores extres, gestió de sancions, control del règim d'incompatibilitats i qualsevol altre ús
directament relacionat amb la gestió interna del personal de la Sindicatura de Comptes.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
- Procedència de les dades: De l'interessat i d'altres administracions públiques
- Procediment de recollida: Formulari i recollida i enregistrament de dades biomètriques mitjançant un fitxer
digital de captura de dades pel reconeixement de l'empremta digital de qui accedeix al lector per fitxar.
c) Persones i col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:
Personal i alts càrrecs de la Sindicatura de Comptes, adscrits o que han estat adscrits a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
d) Estructura bàsica del fitxer:
Tipus de dades: De caràcter identificador (DNI/NIF, número de la Seguretat Social o mutualitat, nom i
cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon, número de registre personal); dades biomètriques
(empremta digital); dades de característiques personals (estat civil, sexe, nacionalitat, data i lloc de
naixement); dades acadèmiques i professionals (formació/titulacions, experiència professional, pertinença a
associacions professionals); dades de detall de treball i carrera administrativa (cos i escala, categoria i grau,
lloc de treball, historial del treballador, absentisme i vacances); dades economicofinanceres (dades bancàries,
dades econòmiques de la nòmina i dietes, tiquets restaurant, dades sobre hores extres), i dades d'infraccions
administratives.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
e) Comunicacions de dades previstes:
Aquestes dades es podran cedir basant-se en la normativa de funció pública aplicable al personal de la
Sindicatura de Comptes d'acord amb els articles 48 i 49 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes:
- A una altra Administració en cas que la persona que hagi prestat serveis a la Sindicatura de Comptes passi a
prestar-ne en aquesta altra Administració.
- A entitats financeres.
- Al Parlament de Catalunya, d'acord amb l'article 29.1.c de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, en relació amb responsabilitats o incompatibilitats en què poden haver incorregut els
síndics.
- A tercers, amb la finalitat exclusiva de gestionar la reserva de bitllets d'avió, allotjaments o activitats.
Es poden produir cessions de dades personals a aquelles persones que hi accedeixen per aplicació del principi
de publicitat activa previst en la normativa de transparència.
f) Transferència internacional de dades:
No hi ha prevista cap transferència internacional.
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g) Òrgan responsable del fitxer:
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat)
i) Nivell de seguretat: Mitjà
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