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PARLAMENT
DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ
de 6 d’abril de 2005, per la qual es resol la creació de fitxers automatitzats de dades de caràcter
personal gestionats per la Sindicatura de Comptes.
La protecció de dades de caràcter personal
està regulada per la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre. L’article 20 d’aquesta norma estableix que la creació, modificació o supressió
de fitxers de titularitat pública s’ha de fer mitjançant disposició publicada en el corresponent
diari oficial.
Atès que la Sindicatura de Comptes per a
portar a terme les tasques que té encomanades
necessita utilitzar eines informàtiques, tant pel
que fa a la seva gestió interna com pel que fa a
les funcions de fiscalització;
D’acord amb les competències que m’atorga
l’article 16 de la Llei de la Sindicatura de Comptes de Catalunya;
Tenint present la proposta efectuada pel secretària general de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya,
RESOLC:
—1 Crear els fitxers automatitzats de dades de
caràcter personal gestionats per la Sindicatura
de Comptes de Catalunya que es descriuen a
l’annex.
—2 Notificar al Registre de protecció de dades de Catalunya la creació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats mitjançant la present disposició.
Barcelona, 6 d’abril de 2005
JOAN COLOM I NAVAL
Síndic major
ANNEX
Denominació: Personal.
1. Finalitat: facilitar la gestió del personal que
presta serveis a la Sindicatura de Comptes.
2. Usos: emissió de nòmines, emissió de tiquets de menjar, 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, i qualsevol altre ús directament relacionat amb la
gestió interna del personal de la Sindicatura de
Comptes.
3. Persones i col·lectius afectats: la base de
dades conté informació relativa a les persones
que presten o han prestat serveis a la Sindicatura de Comptes.
4. Procediment de recollida de dades: mitjançant la formalització d’un formulari.
5. Estructura bàsica del fitxer: base de dades
relacional.
6. Tipus i dades de caràcter personal: dades
de caràcter identificatiu (DNI/NIF, número SS/
Mutualitat, nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon, número de registre personal);
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
de menjar, dades sobre hores extres).
7. Cessions de dades: aquestes dades només
es podran cedir 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.
8. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, amb domicili al carrer Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal 08002).
9. Unitats administratives per a exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, amb domicili al carrer
Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal
08002).
10. Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Denominació: Selecció de Personal.
1. Finalitat: portar un registre de les persones que s’han presentat en processos de selecció de personal promoguts per la Sindicatura de
Comptes.
2. Usos: emissió de les llistes d’admesos i
exclosos, el control dels serveis prestats per a ser
valorats en la fase de concurs, control de les
qualificacions obtingudes en les diverses proves,
emissió de codis de barres destinats a garantir
l’anonimat en diferents proves selectives i, amb
caràcter general, seguiment dels processos de
selecció de personal.
3. Persones i col·lectius afectats: la base de
dades conté informació relativa a les persones
que participen o han participat en processos de
selecció que ha organitzat la Sindicatura de
Comptes.
4. Procediment de recollida de dades: mitjançant la formalització d’un formulari.
5. Estructura bàsica del fitxer: base de dades
relacional.
6. Tipus i dades de caràcter personal: dades
de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon); dades de característiques personals (sexe, nacionalitat, data i lloc de naixement, existència del
certificat de disminució); dades acadèmiques
i professionals (formació/titulacions, compliment de requisits, acadèmics i professionals);
dades de detall de treball i carrera administrativa de serveis prestats a l’administració (cos
i escala, categoria i grau, lloc de treball); altres
dades (compliment de requisits per presentarse al procés de selecció, notes de les diverses
proves, codi de la convocatòria a què s’ha presentat).
7. Cessions de dades: no hi ha previst cap tipus de cessió d’aquestes dades.
8. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, amb domicili al carrer Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal 08002).
9. Unitats administratives per a exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Sindicatura de

Comptes de Catalunya, amb domicili al carrer
Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal
08002).
10. Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Denominació: Mailings i Registre.
1. Finalitat: facilitar les tasques relacionades
amb la comunicació institucional.
2. Usos: tramesa de publicacions, comunicacions diverses i documents de caire protocol·lari i intercanvi de comunicacions.
3. Persones i col·lectius afectats: la base de
dades conté informació relativa a les persones
amb qui la Sindicatura de Comptes intercanvia
correspondència per raons institucionals.
4. Procediment de recollida de dades: mitjançant la formalització d’un formulari, llistats públics de càrrecs.
5. Estructura bàsica del fitxer: base de dades
relacional.
6. Tipus i dades de caràcter personal: dades
de caràcter identificatiu (nom i cognoms, adreça,
correu electrònic, telèfon, càrrec, tractament,
entitat, publicacions enviades, comunicacions intercanviades).
7. Cessions de dades: no hi ha previst cap tipus de cessió d’aquestes dades.
8. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, amb domicili al carrer Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal 08002).
9. Unitats administratives per a exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, amb domicili al carrer
Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal
08002).
10. Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Denominació: Contractació.
1. Finalitat: facilitar la gestió dels contractes
de la Sindicatura de Comptes.
2. Usos: adjudicació de contractes, pagament
de factures i altres tasques derivades dels contractes efectuats per la Sindicatura de Comptes.
3. Persones i col·lectius afectats: la base de
dades conté informació relativa a les persones
físiques que han licitat per contractes de la Sindicatura i, en el cas de les persones jurídiques,
les dades personals de les persones físiques que
les representen, així com de la persona de contacte.
4. Procediment de recollida de dades: mitjançant la formalització d’un formulari, la comunicació via correu electrònic i la informació facilitada pels contractistes en els seus documents
mercantils.
5. Estructura bàsica del fitxer: base de dades
relacional.
6. Tipus i dades de caràcter personal: dades
de caràcter identificatiu (CIF/NIF, nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon); dades
economicofinanceres en el cas de les persones
físiques (dades bancàries).
7. Cessions de dades: no hi ha previst cap tipus de cessió d’aquestes dades.
8. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, amb domicili al carrer Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal 08002).
9. Unitats administratives per a exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, amb domicili al carrer
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Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal
08002).
10. Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Denominació: Trobades.
1. Finalitat: facilitar l’organització d’actes
institucionals organitzats per la Sindicatura de
Comptes.
2. Usos: control de les arribades i sortides dels
participants, emissió de certificats d’assistència
i control d’assistència.
3. Persones i col·lectius afectats: la base de
dades conté informació relativa a les persones
que han assistit a actes organitzats per la Sindicatura de Comptes.
4. Procediment de recollida de dades: mitjançant la formalització d’un formulari i la comunicació via correu electrònic.
5. Estructura bàsica del fitxer: base de dades
relacional.
6. Tipus i dades de caràcter personal: dades
de caràcter identificatiu (nom i cognoms, adreça,
correu electrònic, telèfon, entitat, tractament,
càrrec, lloc on es va allotjar, dates d’arribada/partida, acte a què va assistir).
7. Cessions de dades: no hi ha previst cap tipus de cessió d’aquestes dades.
8. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, amb domicili al carrer Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal 08002).
9. Unitats administratives per a exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, amb domicili al carrer
Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal
08002).
10. Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Denominació: Denúncies.
1. Finalitat: facilitar el seguiment de la gestió de les denúncies interposades davant la Sindicatura de Comptes.
2. Usos: obtenir les dades per a facilitar la
correspondència amb denunciats i denunciants,
fer el seguiment dels expedients de cada denúncia, portar un registre de les actuacions realitzades per la Sindicatura de Comptes.
3. Persones i col·lectius afectats: la base de
dades conté informació relativa a les persones
físiques que denuncien irregularitats davant la
Sindicatura de Comptes, així com les dades de
les quals han estat denunciades.
4. Procediment de recollida de dades: mitjançant la informació facilitada en els escrits presentats davant la Sindicatura de Comptes.
5. Estructura bàsica del fitxer: base de dades
relacional.
6. Tipus i dades de caràcter personal: dades
de caràcter identificatiu tant dels denunciats com
denunciants quan són persones físiques (nom i
cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon, entitat, càrrec); altres dades (fets denunciats, fase
en què es troba la denúncia, acord del ple, actuacions realitzades, responsable de les actuacions).
7. Cessions de dades: no hi ha previst cap
tipus de cessió d’aquestes dades.
8. Òrgan administratiu responsable: Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, amb domicili al carrer Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal 08002).
9. Unitats administratives per a exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-

ció: Secretaria General de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, amb domicili al carrer
Jaume I, número 2-4, Barcelona (codi postal
08002).
10. Mesures de seguretat: nivell mitjà.

DECRET
63/2005, de 5 d’abril, d’encàrrec del despatx del
Departament de la Presidència al conseller de
Comerç, Turisme i Consum, durant els dies 19,
20 i 21 d’abril de 2005.

(05.103.183)

Vist que he d’absentar-me de Catalunya durant els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2005, cal encarregar el despatx del Departament de la Presidència.

*

Atès el que estableix l’article 63.d) de la Llei
3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat;
Atès el que estableix l’article 3.d) del Decret
194/2004, de 20 de febrer,
DECRETO:
Article únic
Durant la meva absència els dies 19, 20 i 21
d’abril de 2005, s’encarregarà del despatx del
Departament de la Presidència el conseller de
Comerç, Turisme i Consum, senyor Josep Huguet i Biosca.
Barcelona, 5 d’abril de 2005
JOSEP BARGALLÓ VALLS
Conseller en cap
(05.094.148)

*

