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Instrucció tècnica per a la gestió del  
Registre de funcionaris i treballadors públics habilitats 

 
 

El Registre de funcionaris i treballadors públics habilitats 
 
En data 22/09/2020 de setembre de 2020 la Junta del Govern Local de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat va aprovar el Registre de funcionaris i treballadors públics 
habilitats. 
 
El Registre de funcionaris i treballadors habilitats respon a la necessitat de dotar 
alguns funcionaris de la competència necessària per a realitzar certes funcions que 
l’administració electrònica necessita i que la mateixa normativa ha disposat. 
 
Així, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix la creació d’un registre per incloure els funcionaris 
que realitzin l’assistència al ciutadà a través de mitjans electrònics amb l’ús del 
sistema de signatura electrònica del qual estigui dotat aquest i també per a l’expedició 
de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats. Tanmateix, 
l’Ajuntament entén que aquest registre podrà obrir-se a altres tipus d’habilitacions que 
es puguin considerar. 
 
El Registre de funcionaris s’ha d'entendre com una eina de què es dota l’Administració 
amb l’objectiu de facilitar la gestió i afavorir l’eficiència i l'eficàcia.  
 
 

Gestió del Registre de funcionaris i treballadors públics habilitats 
 
1. La superior direcció del Registre de funcionaris i treballadors habilitats es 

correspon a la Secretaria general i ho farà mitjançant el vist-i-plau anual. 
2. La gestió i manteniment del registre de funcionaris habilitats es realitzarà des del 

Servei d’Arxiu Municipal. 
3. El Registre de funcionaris contindrà les següents dades: 

o Nom i cognoms del funcionari. 
o Unitat orgànica del funcionari. 
o Tipus d’habilitació. 
o Data d’alta i baixa de l’habilitació. 

4. La responsabilitat de determinar els funcionaris i treballadors públics habilitats 
correspon als caps de servei. Aquests comunicaran qualsevol canvi amb referència 
a les altes, baixes, i/o modificacions de les habilitacions dels funcionaris al seu 
càrrec al Servei d’Arxiu mitjançant un correu a l'adreça Servei Arxiu/AJUNTAMENT 
DE SANT BOI DE LLOB. 

5. El Servei d’Arxiu procedirà a la modificació i actualització de les dades al Registre 
de funcionaris un cop cada trimestre i també segons les necessitats puntuals. 

6. Per a facilitar la consulta al Registre de funcionaris i treballadors públics habilitats 
aquest es disposarà al Portal de Transparència i a la Seu electrònica de 
l’Ajuntament. 



 
 
Control de la Instrucció tècnica per a la gestió del Registre de funcionaris i treballadors públics 

Data Motiu/canvis Autora 

22/09/2020 Creació del Registre de 

funcionaris i treballadors públics 

habilitats. 

Cap de la Unitat d’Arxiu i Documentació. 

 
 
 

 
ANNEX: Informació addicional sobre protecció de dades 
 

Descripció de l’activitat de tractament 
1. Activitat de tractament: 

• Registre de funcionaris i treballadors públics habilitats 

• Codi de l’activitat de tractament: N224/2020/000001 
2.-Responsable del tractament: 

• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

• Plaça de l’Ajuntament 1, 08830, Sant Boi de Llobregat 

• Telèfon: 936351200 

• http://www.santboi.cat/GCW.nsf/ca-Web04?ReadForm&Clau=tramitsX&Idioma=ca&Seu=N 

• www.santboi.cat 
3.-Delegada de protecció de dades 

• Roser Latorre Tafanell 

• Plaça de l’Ajuntament 1, 08830, Sant Boi de Llobregat 

• Telèfon: 936351200 - 181 

• dpd@santboi.cat 

• http://www.santboi.cat/Publi057.nsf/ca-VistaWebTemes-
BASE?ReadForm&Clau=arxiuadministratiu&Idioma=ca&Ordre=15&Nivell=0&Seu=N 

4.-Finalitat del tractament 
Reconèixer els funcionaris i treballadors públics habilitats per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a 
l’exercici de certes competències com són l’assistència als ciutadans en l’ús de mitjans electrònics i la realització 
de còpies autèntiques de documents. En cap cas seran utilitzades per altres activitats.  
5.-Legitimació del tractament de dades 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 12, 
Assistència en l’ús de mitjans electrònics als interessats i article 27, Validesa i eficàcia de les còpies efectuades 
per les administracions públiques. 
6.-Destinataris 
Les persones que són assistides pels funcionaris o treballadors municipals habilitats i les persones físiques o 
jurídiques a les quals s'adrecen les còpies expedides pels anomenats funcionaris i/o treballadors públics. 
7.-Drets de les persones 
Els funcionaris i treballadors públics inclosos en aquest registre poden accedir a les seves dades perquè el 
registre està inclòs a la intranet municipal i és consultable. Poden sol·licitar  la rectificació, la supressió, l’oposició 
i/o limitació a la delegada de protecció de dades. 
8.-Procedència de les dades 
Servei de Recursos Humans i Serveis de l’Ajuntament.  
9.-Categoria de les dades 
Dades d'identificació i d'habilitació. 
10.-Termini de conservació de les dades 
El Registre de funcionaris i treballadors públics habilitats és de conservació permanent. 
Control de la descripció: 
Motiu: creació del Registre de funcionaris i treballadors públics habilitats 
Autor: Roser Latorre Tafanell, Cap d’Arxiu i Documentació 
Data: 9/09/2020 
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