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Regidoria d’Hisenda 
Serveis Jurídics i Patrimoni  
pl.Porxada 6, 4a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426614  Fax: 938426601    

Resolució

 

Delegacions de funcions a tècnics (280)
 
Assumpte: Nomenament delegat Protecció de Dades dels següents ens: Ajuntament de 
Granollers, Patronat del Museu, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SA, Granollers 
Promocions SA, Granollers Escena SL, i Granollers Mercat

Número Expedient: 5/2022/280

Fets:

 En data 25 de maig de 2018, entra en vigor 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 pel que fa 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).

 El «BOE» núm. 294, de 06/12/2018 publica la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 En la sessió del dia 26 d’abril de 2022, de les 13:00h , per videoconferència del  
Comitè de Seguretat de la Informació i de la Protecció de Dades Personals, es va 
aprovar la proposta de fer el canvi del Delegat de Protecció de Dades Personals, 
ates que el funcionari Alfred Lacasa Tribó, ha sol-licitat participar al Concurs Unitari 
2021, dels Funcionaris d’Habilitació Nacional amb Habilitació de Caràcter Estatal i 
tornar a servei actiu. 

FONAMENTACIÓ JURÍDICA
• L’article 37 del reglament referit estableix que quan el tractament l’efectua una autoritat o 
un organisme públic, tret dels tribunals que actuen en l’exercici de la seva funció judicial ha 
de designar un delegat de protecció de dades.
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• El reglament europeu referit estableix que quan el responsable o l'encarregat del 
tractament quan és una autoritat o un organisme públic, pot designar un únic delegat de 
protecció de dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes, tenint en compte 
l’estructura organitzativa i la grandària que tenen. El delegat de protecció de dades s’ha de 
designar atenent a les seves qualitats professionals i, especialment, als coneixements 
especialitzats del dret, a la pràctica en matèria de protecció de dades i a la capacitat per 
exercir les funcions esmentades a l'article 39. 6. El delegat de protecció de dades pot formar 
part de la plantilla del responsable o de l'encarregat del tractament o exercir les seves 
funcions en el marc d'un contracte de serveis.
• L’Ajuntament de Granollers, el Patronat del Museu, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SA, 
Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL i Granollers Mercat, tenen la consideració 
de responsables de tractament de dades o bé encarregats. Han de garantir que el delegat 
de protecció de dades participa de manera adequada i en el moment oportú en totes les 
qüestions relatives a la protecció de dades personals i li han de donar suport. Així mateix 
han de facilitar els recursos necessaris per complir aquestes tasques i per accedir a les 
dades personals i a les operacions de tractament, així com per mantenir el seu coneixement 
expert.
• De conformitat amb l’article 38.3 del Reglament Europeu El responsable i l'encarregat del 
tractament s’han d’assegurar que el delegat de protecció de dades no accepta instruccions 
sobre l’exercici d'aquestes tasques. El responsable o l’encarregat no el pot destituir ni 
sancionar per exercir les seves funcions. El delegat de protecció de dades ha de rendir 
comptes directament al nivell jeràrquic més alt davant l’Alcalde.
• Els interessats es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades en 
relació amb totes les qüestions relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals i per exercir seus drets.
• El delegat de protecció de dades està obligat a mantenir el secret o la confidencialitat en tot 
el que es refereix a l'acompliment de les seves funcions, d’acord amb el dret de la Unió o 
dels estats membres.
El responsable o l'encarregat del tractament ha de publicar les dades de contacte del 
delegat de protecció de dades. Les ha de comunicar, també, a l'autoritat de control.

 En el moment del canvi, no hi ha cap expedient en tràmit pel que fa a violacions 
denunciades davant cap autoritat de control, constància que es deixa palesa als 
efectes de l’article 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Vista la resolució de l’Alcaldessa Alba Barnusell i Ortuño de 28 d’abril de 2022 (E-
3350/2022) de modificació de les delegacions de competències de l'alcaldia en els regidors i 
regidores de la corporació (número Expedient: 10/2022/289) , en què l’àrea de Serveis 
Generals la delega en el Tinent d’Alcalde Jordi Terrades i Santacreu i aquesta inclou l’ Àmbit 
de Sistemes tecnològics i societat del coneixement.
En base a aquests antecedents, 
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Resolc: 

PRIMER.- Acceptar la renuncia presentada pel funcionari Alfred Lacasa Tribó, Director dels 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Granollers a la seva condició de Delegat de Protecció de 
Dades   portada a terme mitjançant decret de data 24.5.2018 (res E-3344/2018) amb efectes 
20 de maig de 2022.
SEGON.-   Nomenar amb efectes 20 de maig de 2022, al Director de Serveis de Recursos 
Humans i Organització  de l’Ajuntament de Granollers, senyor Juan Pablo Juste Calvo, 
Delegat de Protecció de Dades dels següents ens: Ajuntament de Granollers, Patronat del 
Museu, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SA, Granollers Promocions SA, Granollers Escena 
SL i Granollers Mercat. La tasca no serà remunerada i l’assumirà en la resta de funcions de 
Direcció del lloc de treball.
TERCER.- Atribuir les següents funcions al Delegat:
a) Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del 
tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest 
Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres
b) Supervisar el compliment del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades, 
d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les 
polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades 
personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del 
personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents. 
c) Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció 
de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l'article 35 del Reglament Europeu 
referit.
d) Cooperar amb l'autoritat de control.
e) Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al 
tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36 del Reglament Europeu, i 
fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
QUART.- De conformitat amb l’article 37.7 del Reglament Europeu de Protecció de Dades 
comunicar la designació del Delegat de Protecció de Dades a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i efectuar-ne la seva publicitat adient.
CINQUÈ.- Ratificar el nomenament com a responsable tecnològic de la protecció de dades 
dels ens citats a l’apartat segon de la present resolució al tècnic del Servei d’informàtica, el 
senyor Jose Javier Pérez Quiroga, en els termes i condicions del  decret de data 24.5.2018 
(res E-3344/2018).
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El regidor delegat
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