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Número d'expedient N413/2018/000008

IRelació de fets i fonaments jurídics
Vist que el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i' del Consell de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques en allo que respecta al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades) en endavant Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD)
disposa que els responsables i encarregats de tractament de dades hauran de designar un Delegat
de Protecció de Dades (DPD) , i quan aquest tractament de dades el dugui a terme una autoritat o
organisme públic, aquesta designació tindra caracter obligatori d'acord amb el seu article 37.1 a).

Vist que el RGPD sera aplicable a partir del 25 de maig de 2018. La designació deis Delegats de
Protecció de Dades en I'ambit Públic s'haura d'haver produ"it amb antelació a aquesta data.

Ates que actualment encara es troba en tramit parlamentari la nova L1ei Organica de Protecció de
Dades mitjanlfant la qual Espanya dura a terme la transposició del Reglament Europeu al nostre
ordenament jurídic L1ei Organica que definira amb més detall la figura del Delegat de Protecció de
Dades.

Vist que el RGPD prevé que el DPD pugui desenvolupar la seva activitat a temps complert o a temps
parcial i també que pugui formar part de la plantilla del responsable o de I'encarregat del tractament o
desenvolupar funcions en el marc d'un contracte de serveis.

Vist que I'esmentat Reglament estableix que el DPD sera designat atenent a les seves qualitats
professionals i, en particular, als seus coneixements especialitzats del Dret i la practica en materia de
protecció de dades i a la seva capacitat per a acomplir les seves funcions,

Vist que la Sra Roser Latorre Tafanell, funcionaria de Carrera d'aquesta Administració, Tecnica
Superior del subgrup de c1assificació A 1, adscrita allloc de treball de Cap d'Arxiu i Documentació, ha
desenvolupat amb anterioritat diferents tasques relacionades a I'ambit del tractament de dades de
caracter personal a l'Ajuntament.

Vist I'article 92. 1. de la L1ei 7/1985 de 2 d' abril, reguladora de las Bases del Regim Local en la
redacció donada per la L1ei 27/2013, 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local estipula: " Els funcionaris al servei de l'Administració local es regeixen, en el no
disposat en aquesta L1ei, per la L1ei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic, per la
restant legislació de l'Estat en materia de funció pública, així com per la legislació de les Comunitats
Autonomes, en els termes de I'article 149.1.18a. de la Constitució."

Vist I'article 66.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marlf pel que s'aprova el Reglament General
d'ingrés del personal al servei de l' Administració General de l' Estat i de provisió de 1I0cs de treball i
promoció professional deis funcionaris civils de l' Administració General de l'Estat preveu: "En casos
excepcionals, els Sotssecretaris deis Departaments ministerials podran atribuir als funcionaris
I'acompliment temporal en comissió de serveis de funcions especials que no estiguin assignades
específicament als lIocs inclosos en les relacions de 1I0cs de treball, o per a la realització de tasques
que, per causa del seu major volum temporal o altres raons conjunturals, no puguin ser ateses amb
suficiencia pels funcionaris que exerceixin amb caracter permanent els 1I0cs de treball que tinguin
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assignades aquestes tasques ". I en el seu apartat 2 estipula que:" En tal suposit continuaran
percebent les retribucions corresponents al seu lIoc de treball, sense perjudici de la percepció de les
indemnitzacions per raó del servei al fet que tinguin dret, si escau.

Vist I'article 38 del RGPD que defineix la posició del Delegat de Prevenció de Dades en les
organitzacions.

Vist que la mateixa norma en el seu article 39 detalla les funcions mínimes d'aquests Delegats que
són les següents:

"1. El delegat de protecció de dades tindra com a mínim las següents funcions:

a) informar i assessorar al respon'sable o a I'encarregat del tractament i als empleats que s'ocupin del
tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut del. present Reglament i d'altres
disposicions de protecció de dades de la Unió o deis Estats membres;

b) supervisar el compliment del que es disposa en el present Reglament, d'altres disposicions de
protecció de dades de la U.nió o deis Estats membres i de les polítiques del responsable o de
I'encarregat del tractament en materia de protecció de dades personals, inclosa I'assignació de
responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de
tractament, i les auditories corresponents;

c) oferir I'assessorament que se li soHiciti sobre I'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades
i supervisar la seva aplicació de conformitat amb I'article 35;

d) cooperar amb I'autoritat de control; i) actuar com a punt de contacte de I'autoritat de control per a
qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta previa al fet que es refereix I'article 36, i realitzar
consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

2. El delegat de protecció de dades exercira les seves funcions prestant la deguda atenció als riscos
associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, I'abast, el context i finalitats
del tractament.

Vist I'informe del Secretari General de l'Ajuntament de data 30 d'abril de 2018.

Vista la revisió de conformitat i les observacions de la intervenció municipal de data 18/05/2018;

D'acord amb les facultats i les competencies conferides legalment al/a la regidor/a de Recursos
humans , Juan Antonio Tamayo Fernández pel/s decretls número AALB 150024 de data 23/06/2015
publicatls al BOP 08/07/2015 1 sobre delegació de competencies a aquest ponent per part de
I'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de L1obregat,

IAcord
Atribuir I'acompliment temporal en comissió de serveis de les funcions descrites en I'apartat anterior
a la empleada, funcionaria de carrera d'aquest Ajuntament, Sra. Roser Latorre Tafanell, adscrita al
L10cde Treball de Cap d'Arxiu i Documentació a partir del proper dia 24 de maig de 2018.

Sant Boi de L1obregat, 23 de maig de 2018

Dono fe

Tinent d'alcalde d I'area d'actuació política de
Governan(fa ; Qu Iitat demo ratica
Juan Antonio Ta a o Fern' dez

Secretari General Accidental

Ramón López Heredia
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