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ORDRE
IRP/15/2010, de 18 de gener, per la qual es crea el itxer denominat Persones
participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de llocs de
treball del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, estableix que la creació dels fitxers de les administracions
públiques únicament es podrà preveure mitjançant disposició general publicada al
diari oficial corresponent.
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, creat pel Decret
421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
requereix per a l’exercici de les seves funcions, tractar dades de caràcter personal
de les persones que participen en els procediments de selecció per a la provisió
temporal dels seus llocs de treball.
La disposició addicional 3a de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, estableix que els consellers i conselleres de la Generalitat,
dins l’àmbit de les competències respectives, resten habilitats per a la creació, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents.
En conseqüència, atès l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, vist l’informe de l’Agencia Catalana de
Protecció de Dades, d’acord amb la disposició addicional 3a de la Llei 5/2002, de
19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i d’acord amb el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora,
ORDENO:
Article 1
Es crea el fitxer de dades de caràcter personal que es denomina Persones participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Article 2
El fitxer denominat Persones participants en els procediments de selecció per
a la provisió temporal de llocs de treball és gestionat pel Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació i se subjecta a la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a la Llei 5/2002, de
19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i a la resta de normativa
d’aplicació.
Article 3
A l’annex d’aquesta Ordre s’estableix la denominació del fitxer, la seva finalitat
i usos previstos, les persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal, el procediment de recollida de dades, l’estructura bàsica
del fitxer, la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, les
cessions de dades, les transferències internacionals a països tercers, el sistema de
tractament, l’òrgan administratiu responsable del fitxer, i de l’òrgan davant del qual
es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com les
mesures de seguretat amb indicació del nivell de seguretat exigible.
Article 4
L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la

Disposicions

3612

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5551 – 22.1.2010

integritat de les dades, així com les mesures necessàries destinades a fer efectius
els drets de les persones afectades reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a l’article 31 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i en la resta de normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 18 de gener de 2010
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
ANNEX
Nom del itxer:
Persones participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de
llocs de treball del Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació.
Finalitat del itxer:
La finalitat del fitxer és gestionar els currículums que presenten les persones
candidates a les ofertes de provisió temporal de llocs de treball del Departament.
Usos previstos:
Proveir de personal temporal al Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
Persones o col·lectius afectats:
Persones que es presenten a les ofertes de provisió temporal de llocs de treball
del Departament.
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal:
Les dades seran proporcionades per les mateixes persones interessades i són
recollides per via telemàtica, utilitzant un sistema de finestreta de lectura obligatòria relatiu al dret d’informació a què fa referència l’article 5 de la Llei orgànica
de protecció de dades.
Estructura bàsica del itxer i descripció dels tipus de dades de caràcter personal:
Dades personals
Nom i cognoms
DNI/NIE
Adreça, telèfon i correu electrònic
Nacionalitat
País de residència, província i localitat
Data de naixement
Sexe
Dades especialment protegides:
Dades relatives a la salut, fent referència exclusivament al grau de discapacitat
Dades laborals
Experiència professional:
A l’administració pública: període, mobilitat, departament, unitat orgànica, vinculació, tipologia de personal, grup, cos, categoria professional, nom del lloc, nivell
de destinació, localitat, àmbit d’experiència professional i tasques bàsiques.
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Fora de l’Administració pública: període, empresa, sector, nom del lloc, nivell
de titulació requerida per ocupar-lo, província, localitat, àmbit d’experiència professional i tasques bàsiques.
Dades acadèmiques
Nivell de titulació acadèmica, denominació de la titulació, període, centre i país
d’obtenció .
Formació i perfeccionament: àrea de la formació, hores d’assistència i aprofitament, formació en temes de prevenció de riscos laborals, docència impartida, lloc
i hores, i publicacions editades.
Nivell de llengua catalana, castellana i aranesa.
Carnet de conduir.
Superació d’un procés selectiu d’accés a algun dels cossos de l’Administració de
la Generalitat sense haver obtingut la condició de funcionari: tipologia de personal,
tipologia de cos, grup, cos i codi de la convocatòria.
Superació d’un procés selectiu d’accés a una categoria laboral del Departament
d’interior, Relacions Institucionals i Participació sense haver obtingut plaça: grup,
subgrup, categoria professional i codi de la convocatòria.
Superació del mestratge en gestió pública de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya: any.
Dades de preferències: vinculació, grup i localitat.
Cessions de dades de caràcter personal:
No es preveuen cessions.
Transferències de dades internacionals a països tercers:
No es preveuen transferències.
Sistema de tractament utilitzat:
Automatitzat
Òrgan administratiu responsable del itxer:
Direcció de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Servei o unitat administrativa davant la qual es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals. Diputació, 355,
08009 Barcelona. Adreça electrònica: interior@gencat.cat.
Nivell de seguretat:
Nivell bàsic.
(10.014.148)
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