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Informe resum  
 

Seguiment de les al·legacions 14/2020 
Consulta pública sobre el projecte de decret sobre 

el delegat de Protecció de Dades de l'Administració 

de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic 

 

 

  

 

El 8 de juliol de 2020 el Departament de Polítiques Digitals i Administració 

Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya va obrir un 

tràmit de consulta pública, que va finalitzar el dia 8 d’agost de 2020, en 

relació amb el projecte de decret sobre el delegat de Protecció de Dades 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya  i el seu sector públic (la 

informació es pot consultar en l’enllaç següent, a l’apartat corresponent a 

tràmits de consulta prèvia en fase de retorn): 

 

https://participa.gencat.cat/processes/dpdgencat 

 

En el marc de les competències atribuïdes per l’ordenament jurídic, 

l’Oficina va presentar al·legacions en aquest tràmit, específicament en 

relació amb les següents qüestions: 

 

 La necessitat d’objectivitat i transparència en l’acreditació de la 

capacitat i el mèrit en l’accés a les funcions del Delegat de 

Protecció de Dades (en endavant, DPD). 

 La incoació dels procediments administratius necessaris per cobrir 

de manera definitiva els corresponents llocs de treball en el menor 

termini de temps possible per tal de reduir la vulnerabilitat 

Legislació i Assumptes Jurídics 

https://participa.gencat.cat/processes/dpdgencat
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intrínseca a l’ocupació provisional davant de pressions indegudes 

sobre l’exercici de les funcions de DPD. 

 En cas que les tasques del DPD no siguin exclusives en el lloc de 

treball corresponent, la previsió de l’obligació d’elaborar informes 

que avaluïn la compatibilitat d’aquestes tasques amb la resta de les 

atribuïdes al lloc de treball, amb l’objectiu d’evitar conflictes 

d’interès. 

 La reserva dels llocs de treball a funcionaris públics de carrera, i la 

seva provisió mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats. 

 L’articulació de mesures que garanteixin un tractament igual i just 

entre les persones candidates a la provisió definitiva dels llocs de 

treball. 

 La previsió de la participació de les persones que proveeixen el lloc 

de treball en un programa de formació sobre ètica professional 

pública i riscos per a la integritat aplicats a les funcions del DPD. 

 La previsió de l’existència d’un referent ètic (unipersonal o col·legiat) 

a qui els DPD es puguin adreçar per formular consultes en cas que 

necessitin assessorament ètic en l’exercici de les seves funcions 

professionals. 

 

En data 30 de setembre de 2020, la Direcció General de Funció Pública va 

emetre un informe de retorn de les aportacions de l’Oficina a la consulta 

pública prèvia, si bé apuntava que la tramitació del projecte estava en la 

fase inicial i prèvia a la seva redacció. En general, el document, que es pot 

consultar en l’enllaç que es facilita posteriorment, assenyalava que es 

recollien i compartien les observacions formulades i es valorarien en la 

redacció definitiva del projecte. 

 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1967/INFO

RME_DE_RETORN_INFORMACI%C3%93_PR%C3%88VIA_DECRET_DPD_si

gnat.pdf  

 
 
 

 

 

 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 545 555 

bustiaoac@antifrau.cat 

www.antifrau.cat  

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1967/INFORME_DE_RETORN_INFORMACI%C3%93_PR%C3%88VIA_DECRET_DPD_signat.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1967/INFORME_DE_RETORN_INFORMACI%C3%93_PR%C3%88VIA_DECRET_DPD_signat.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1967/INFORME_DE_RETORN_INFORMACI%C3%93_PR%C3%88VIA_DECRET_DPD_signat.pdf
mailto:bustiaoac@antifrau.cat

