Resolució de 3 de març de 2022, d’atribució de les funcions de delegat de protecció
de dades a la Fundació TicSalut i Social, mitjançant el seu director el senyor Eugeni
Fernandez Gonzalez
Atès que l’article 37.1 del 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), estableix l’obligació de designar un
delegat de protecció de dades en el supòsit que el tractament es dugui a terme per una
autoritat o organisme públic; quan les activitats principals del responsable o de l’encarregat
consisteixen en operacions de tractament que, per raó de la seva naturalesa, del seu abast
o de les seves finalitats, requereixen una observació habitual i sistemàtica d’interessats a
gran escala; o quan les activitats principals del responsable o de l’encarregat consisteixen
en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals;
Atès que l’apartat 3 del mateix article permet que quan el responsable o l’encarregat del
tractament sigui una autoritat o un organisme públic, es pugui 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.
Atès que la instrucció 1/2018 sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat de
protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de la
Secretaria d’Administració i Funció Pública, que estableix els criteris homogenis per a
l’atribució transitòria de les funcions que li correspon desenvolupar al delegat de protecció
de dades, així com la necessària coordinació en el desenvolupament d’aquestes funcions,
preveu en l’apartat 2.2 que els departaments puguin optar per atribuir les funcions de
delegat de protecció de dades del departament, inclòs si s’escau el seu sector públic, a una
entitat del seu sector públic instrumental.
Atès que l’Acord de Govern GOV/145/2021 que aprova la política de ciberseguretat de la
Generalitat de Catalunya estableix que tots els departaments hauran de disposar d’una
estructura organitzativa en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades
mitjançant la creació dels Comitès de Ciberseguretat i Protecció de Dades a cada
departament i dels respectius models organitzatius del seu sector públic institucional.
Atès que el Departament de Salut està desenvolupant una nova estructura organitzativa de
seguretat de la informació i protecció de dades per donar compliment a l’Acord de Govern
GOV/154/2021.
Atès que la Fundació TicSalut i Social, entitat adscrita al Departament de Salut, per la seva
configuració, finalitats i característiques, es considera l’entitat més adient que de manera
transitòria fins que el Departament de Salut no desenvolupi la nova estructura organitzativa
de seguretat de la informació i protecció de dades, pot donar compliment als requisits que el
Reglament General de Protecció de Dades exigeix als delegats de protecció de dades.

Atès que mitjançant Resolució de 19 de juliol de 2018 es van atribuir al director de la
Fundació TicSalut i Social, senyor Josué Sallent Ribes, les funcions de delegat de protecció
de dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu
sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document
d’adhesió.
Atès que en data 2 de desembre de 2021 el Patronat de la Fundació Ticsalut i Social ha
nomenat el senyor Eugeni Fernandez Gonzalez com a director de la Fundació TicSalut en
substitució del senyor Josué Sallent Ribes.
Atès que el senyor Eugeni Fernandez Gonzalez compleix els requisits previstos en la
Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat
de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i
acredita les qualitats professionals en matèria de protecció de dades, tant pel que fa als
coneixements com a l’expertesa en la pràctica d’aquesta especialitat (i/o) als coneixements
especialitats en dret.
Resolc:
Primer.- Atribuir de forma transitòria fins que el Departament de Salut no desenvolupi la
nova estructura organitzativa de seguretat de la informació i protecció de dades a la
Fundació TicSalut i Social, mitjançant el seu director, el senyor Eugeni Fernandez Gonzalez,
les funcions de delegat de protecció de dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei
Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així
com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi
el corresponent document d’adhesió, que es detallen a continuació,
a) Informar i assessorar sobre les seves obligacions i el disseny de polítiques de protecció
de dades al responsable o a l’encarregat del tractament i als empleats que s’ocupen
d’aquest tractament.
b) Supervisar el compliment del Reglament UE 2016/679 i d’altres disposicions de protecció
de dades de la Unió Europea o dels estats membres, 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) Prestar assessorament sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i
supervisar-ne l’aplicació.
d) Cooperar amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i les altres autoritats de control.
e) Actuar com a punt de contacte de les autoritats de control per a qüestions relatives al
tractament, inclosa la consulta prèvia a l’autoritat de control en els termes previstos en
l’article 36 del Reglament UE 2016/679, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre
assumpte.

Segon. La persona que té atribuïdes les funcions de delegat de protecció de dades actua
amb plena independència i no se subjecta a instruccions de servei dels seus superiors
jeràrquics en l’exercici de les seves funcions.
Així mateix, per al correcte desenvolupament d’aquestes funcions participarà dels espais de
coordinació que s’impulsin i emprarà les eines que es posin a la seva disposició per tal que
aquesta coordinació sigui efectiva.
Tercer. En garantia de l’adequat exercici de les funcions atribuïdes, el senyor Eugeni
Fernandez Gonzalez resta subjecte al deure d’abstenció en el supòsit que, com a
conseqüència de l’atribució de les funcions prevista en la present resolució, es puguin
produir situacions de conflicte d’interessos.
Quart. La Fundació TicSalut i Social posarà a disposició del senyor Eugeni Fernandez
Gonzalez els recursos materials i humans necessaris per dur a terme les funcions que se li
atribueixen com a delegat de protecció de dades, tenint en compte el nombre i la grandària
de les entitats en les quals les exerceixi.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-li que posa fi a la
via administrativa i que pot ésser impugnada davant l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
Sisè.- Fer pública l’atribució de les funcions de delegat de protecció de dades de salut i
comunicar les seves dades de contacte a les autoritats de supervisió competents.
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