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En aquesta resolució s’han ocultat les mencions a l’entitat afectada per tal de donar 

compliment a l’art. 17.2 de la Llei 32/2010, atès que en cas de revelar el nom de l’entitat 

afectada, es podrien identificar també les persones físiques afectades 

 

 

Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 17/2021, referent a l’Escola (...)del 

Departament d’Educació 

 

 

Antecedents 

 

1. En data 02/02/2020, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 

escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra l’Escola (...) del Departament 

d’Educació (en endavant, l’Escola), ubicada al municipi de (...), amb motiu d’un presumpte 

incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.  

 

En concret, la persona denunciant exposava que a la pàgina web de l’escola, s’havien  

publicat en obert dos documents, emesos en data 28/01/2020, que portaven com títol 

“Certificat dels acords que s’han pres en el Consell Escolar”, relatius a les reunions 

celebrades els dies 14/10/2019 i 27/01/2020, en les quals la persona aquí denunciant hi 

constava identificada a través del nom i primer cognom com a representant dels pares i 

mares dels alumnes de l’escola. A aquest respecte, la persona denunciant, aportava, entre 

d’altra documentació adjunta, una còpia d’ambdós certificats, que s’haurien publicat a la 

web de l’Escola el 29/01/2020, i en els que hi figurava el següent: 

 

- “Certifico: 

Que en la reunió del consell escolar, de data 14.10.2019 es van prendre els 

següents acords: 

Acords: 

(...) 

4.S’aprova el pla anual per majoria absoluta amb el vot en contra del Sr(...)(...) 

que ha demanat que constés en acta el seu nom i el sentit del seu vot. 

5. S’aproven les modificacions de les NOFC exposades per la Presidenta per 

majoria absoluta amb el vot en contra del Sr(...)(...) que ha demanat que constés 

en acta el seu nom i el sentit del seu vot.”  

 

- “Certifico: 

Que en la reunió del consell escolar, de data 27.01.2020 es va informar de: 

(...) 

Acords presos: 

(...) 



 

  
 

PS 17/2021 
Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a  
08008 Barcelona 

 

           Pàgina 2 de 10 
 

2.S’aprova la proposta de Direcció del pressupost de l’any 2020. El resultat de la 

votació és positiu per majoria amb el vot en contra del Sr(...)(...), representant del 

sector de pares i mares que va demanar que constés en acta el seu nom i el 

sentit del seu vot. El pressupost es publica a la web de l’escola.” 

   

  

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 46/2020), d’acord amb el que 

preveu l’article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 

sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i l’article 55.2 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (d’ara endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la 

incoació d’un procediment sancionador, la identificació de la persona o persones que en 

poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que hi concorrien. 

 

3. En aquesta fase d’informació, en data 10/02/2020, l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat va fer 

una sèrie de comprovacions a través d’Internet sobre els fets objecte de denúncia.  

 

A aquest respecte es va fer una diligència per deixar constància que efectivament es podia 

accedir als dos document denominats “Certificat dels acords que s’han pres en el consell 

escolar” (14/10/2019 i 27/01/2020), publicats en obert a la pàgina web de l’escola. En 

aquests documents hi figuraven el nom i primer cognom de la persona aquí denunciant 

com a representant dels pares i mares de l’escola, així com el sentit del seu vot. En el 

“Certificat dels acords que s’han pres en el consell escolar”, relatiu a la reunió del dia 

27/01/2020, hi constava també la participació d’un altra persona diferent a l’aquí 

denunciant, a la qual s’hi refereixen en termes més genèrics com “un membre del Consell 

Escolar”. 

 

4. En data 10/02/2020, es va requerir l’entitat denunciada perquè informés sobre la base 

jurídica que legitimaria el tractament de dades personals dut a terme amb la publicació a 

internet dels dos controvertits “Certificats dels acords que s’han pres en el consell escolar”. 

Així mateix, es va requerir perquè informés dels motius pels quals en la publicació del 

certificat relatiu a la reunió del consell escolar de data 27/01/2020, es fa un tractament 

diferenciat de les dades personals de la persona aquí denunciant, la qual se la identifica a 

través del seu nom i primer cognom, i de la identificació d’un altre membre de l’òrgan 

col·legiat, al qual s’hi refereixen en termes generals com “un membre del Consell Escolar”. 

 

5. En data 20/02/2020, l’Escola va respondre el requeriment esmentat a través d’escrit en 

què exposava el següent:  

 

- Que “ publiquem els acords del Consell Escolar del Centre en el portal Àgora, segons 

les instruccions del Departament d’Educació.” 

 

- Que “els acords als quals es refereix l’escrit de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades (14 d’octubre de 2019 i 27 de gener de 2020) apareixen publicats en el portal 
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Àgora i, en la referència que es fa al seu contingut figura el nom del senyor (...) a petició 

seva, ja que va demanar que s’explicités, així com el sentit del seu vot, com es recull 

també als propis acords.” 

 

L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit la documentació següent: 

 

-  Els dos “Certificats dels acords que s’han pres en el consell escolar”, emesos en data 

28/01/2020, relatius a les reunions celebrades els dies 14/10/2019 i 27/01/2020. 

 

- Les dues actes de les reunions del dies 14/10/2019 i 27/01/2020:  

 

a) En l’acta del dia 14/10/2019, hi figura el relat de com es desenvolupa la sessió, i es 

fa constar la disconformitat de l’aquí denunciant en relació amb una sèrie de 

decisions adoptades, i la discussió entre aquest i els representats de la direcció de 

l’Escola en diferents assumptes tractats. Sobre això, es deixa constància que, en 

concret, en el debat sobre la “Modificació de les NOFC”, “El Sr(...)vol que aquestes 

sensacions de la majoria dels membres del claustre constin en acta”, i, en 

referència a les paraules de la presidenta del Consell Escolar sobre la possibilitat 

que l’aquí denunciant abandoni la reunió, que “El Sr(...)manifesta el seu desig que 

també constin en acta aquestes paraules”.  

 

A l’apartat “Acords” s’hi fa constar que: “4.S’aprova el pla anual per majoria absoluta 

amb el vot en contra del Sr(...)(...) que ha demanat que constés en acta el seu nom i 

el sentit del seu vot. 5. S’aproven les modificacions de les NOFC exposades per la 

Presidenta per majoria absoluta amb el vot en contra del Sr(...)(...) que ha demanat 

que constés en acta el seu nom i el sentit del seu vot.”  

 

 

b) En l’acta del dia 27/01/2020, hi figura el relat de com es desenvolupa la sessió, i la 

única referència directa al Sr(...)(...), a part de citar-lo com assistent a la reunió, és a 

l’apartat dels “Acords presos” on s’indica que: “S’aprova el pressupost de l’any 

2020. El resultat de la votació és positiu per majoria amb el vot en contra del 

Sr(...)(...), representant del sector pares i mares que va demanar que constés en 

acta el seu nom i el sentit del seu vot. El pressupost es publica a la web de l’escola.”  

 

-  Dos escrits de data 19/02/2020, en els quals s’hi manifesta que tots els membres del 

consell escolar sota signants (9 persones) i presents a les reunions dels dies 

14/10/2019 i 27/01/2020, donen testimoni que l’aquí denunciant va “demanar 

explícitament que el seu nom constés en les actes del Consell Escolar, amb el sentit del 

seu vot”.  

 

- Còpia d’un escrit que porta de títol “Esmenes a l’acta de reunió del 14 d’octubre de 

2019”, presentat per un “membre del Consell Escolar pel sector famílies”, en el que 

s’exposen tota una sèrie de peticions d’esmenes sobre el relat dels fets que consten a 
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l’acta de la reunió de 14/10/2019. Del contingut de l’escrit, s’infereix que l’aquí 

denunciant és la persona qui el presenta. D’entre les diferents esmenes, hi consta una 

referent a “l’aprovació per unanimitat del Pla Anual”, en la que s’indica que “impugno la 

unanimitat: ha de ser, en tot cas, per majoria absoluta amb el meu vot particular en 

contra” i “la direcció del centre nega donar a conèixer el preu de les sortides, i a 

l’aprovació d’aquestes voto per aquesta i altres raons no. Sol·licito que consti en acta 

aquest fet, i que es va votar per separat, i amb el recull de vots a favor, abstencions i en 

contra.”  

 

- Còpia de l’escrit, de data 21/01/2020, presentat per l’aquí denunciant en el qual sol·licita 

que en relació amb la reunió del Consell Escolar prevista pel dia 27/01/2020, s’incloguin 

una sèrie de preguntes relatives al funcionament del centre, a l’apartat “Precs i 

preguntes”. 

 

6. En data 05/03/2020 i encara en el marc d’aquesta fase d’informació prèvia, la persona 

denunciant presenta un escrit que complementa el seu primer escrit de denúncia. En el dit 

escrit exposa que, arran d’una reunió del consell escolar del centre, celebrada el dia 

04/03/2020, es va debatre sobre la diferència entre les dades personals que es poden 

recollir en una acta i les que es podien publicar en un certificat d’acords.  

 

A aquest respecte, la persona denunciant es queixava que segons l’Escola “perquè jo vaig 

sol·licitar que constés en acta la meva oposició en vot “no” a diferents acords presos pel 

CEIP, significa necessàriament que tenen ple dret per publicar el meu nom i cognoms a la 

web amb certificats d’acord”, i en aquest sentit, invocava el previst als “Documents per a 

l’organització i la gestió dels centres, Transparència i accés a la informació”, publicats pel 

Departament d’Educació, en els quals s’indica el següent:  

  

 “Cal tenir en compte que només cal especificar els acords presos a la reunió de forma 

breu i que s’han de fer públics tenint en compte la protecció de dades personals. Per tant, 

no s’ha d’especificar en els acords el nom i cognoms de cap persona ( ni les inicials o el 

DNI) ni en general qualsevol dada que pugui comportar-ne la identificació personal de 

manera directa.” 

 

La persona denunciant, adjuntava còpia del “Documents per a l’organització i la gestió dels 

centres, Transparència i accés a la informació”, així com la transcripció de la conversa 

d’aquell dia, en la que segons exposa, des de la direcció del centre van manifestar que “el 

certificat és un retruc de l’acta, i tenia lògica que fos el mateix. Però entenem que es pot fer 

la diferència, que consti en l’acta i en el certificat no, perquè és un resum.” 

 

7. En data 09/03/2021, l’Autoritat va fer una sèrie de comprovacions per internet, i va 

constatar que en els dos controvertits certificats dels acords del consell escolar, relatius als 

acords adoptats a les reunions dels dies 14/10/2019 i 27/01/2020, i publicats a la web de 

l’Escola, s’hi han suprimit el nom i cognoms de la persona aquí denunciant, i no hi consta 

cap dada que el pugui identificar. 
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(...) 

 

8.En data 11/03/2021, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 

iniciar un procediment sancionador contra l’Escola (...) del Departament d’Educació per 

una presumpta infracció prevista a l’article 83.5.a), en relació a l’article 5.1.a); tots ells del 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes (en endavant, RGPD). Aquest acord d’iniciació es va notificar a 

l’entitat imputada en data 17/03/2021. 

 

9.A l’acord d’iniciació es concedia a l’entitat imputada un termini de 10 dies hàbils, 

comptadors a partir de l’endemà de la notificació, per formular al·legacions i proposar la 

pràctica de proves que considerés convenients per defensar els seus interessos.  

 

10. En data 25/03/2021, l’Escola va formular al·legacions a l’acord d’iniciació. L’entitat 

imputada aportava amb el seu escrit documentació diversa, d’entre aquesta:  

 

-  còpia del certificat dels acords adoptats a la reunió del consell escolar de data 

27/01/2020; 

-  còpia de l’escrit de data 11/11/2019, presentat per la persona denunciant, sol·licitant 

l’emissió dels certificats  de les reunions de 30/01/2019 i 14/10/2019, amb el sentit del 

seu vot; 

-  còpia de l’escrit de resposta de l’Escola a la persona denunciant, amb data de registre 

de sortida 27/11/2019, mitjançant el qual li remeten els certificats dels acords del 

consell escolar dels dies 30/01/2019 i 14/10/2019, on no s’hi contenen dades personals. 

- còpia de l’escrit de data 13/12/2019 de la persona denunciant sol·licitant la rectificació 

dels certificats emesos per l’Escola i que quantifiquin els vots a favor, en contra i 

abstencions de cada acord, i el sentit del seu vot particular al certificat de la reunió de 

30/01/2019. 

 

11.En data 06/05/2021, la persona instructora d’aquest procediment va formular una 

proposta de resolució, per la qual proposava que la directora de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades amonestés a l’Escola (...) del Departament d’Educació com a 

responsable d’una infracció prevista a l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.a), 

ambdós de l’RGPD. 
 

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 11/05/2021 i es concedia un termini 

de 10 dies per formular al·legacions. 

 

12.El termini s’ha superat i no s’han presentat al·legacions.  

 

 

Fets provats 
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L’Escola (...) va publicar a través de la seva pàgina web dos documents, emesos en data 

28/01/2020, que portaven com a títol “Certificat dels acords que s’han pres en el Consell 

Escolar”, relatius a les reunions celebrades en el consell escolar els dies 14/10/2019 i 

27/01/2020, en els quals la persona aquí denunciant hi constava identificada a través del 

nom i primer cognom com a representant dels pares i mares dels alumnes de l’escola, 

juntament amb el sentit del seu vot, sense comptar amb el seu consentiment ni amb cap 

altra base jurídica que ho empari.  

 

Aquests certificats dels acords del consell escolar, amb les dades personals de l’aquí 

denunciant allà contingudes, van estar disponibles a la pàgina web de l’Escola durant un 

temps indeterminat, però com a mínim fins el 10/02/2020, data en la qual aquesta Autoritat 

va emetre una diligència de constància sobre aquesta publicació.  

 

Actualment s’han suprimit dels dos controvertits documents de “Certificat dels acords que 

s’han pres en el Consell Escolar”, les dades personals de l’aquí denunciant. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Són d’aplicació a aquest procediment el que preveuen l’LPAC, i l’article 15 del Decret 

278/1993, segons el que preveu la DT 2a de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5 i 8 de la Llei 32/2010, la 

resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

2. L’entitat imputada no ha formulat al·legacions a la proposta de resolució, però sí que ho 

va fer a l’acord d’iniciació. Respecte d’això, es considera oportú reiterar a continuació el 

més rellevant de la resposta motivada de la persona instructora a aquestes al·legacions.  

 

Escau, en primer lloc, abordar les al·legacions formulades davant l’acord d’iniciació, les 

quals se centraven a defensar que la publicació a la web de l’Escola dels certificats dels 

acords adoptats pel consell escolar, en els quals s’identificava la persona aquí denunciant 

a través del nom i primer cognom, juntament amb el sentit del seu vot, es trobava 

justificada per l’errònia percepció que l’afectat hauria prestat el seu consentiment, 

percepció generada amb les seves pròpies manifestacions els dies previs a la publicació. 

 

A aquest respecte, l’Escola exposava que la persona denunciant va sol·licitar, per escrit de 

data 11/11/2019, que en caràcter urgent s’emetessin els certificats de dues de les reunions 

del consell escolar, una d’elles la del dia 14/10/2019, i que en el mateix escrit també 

sol·licitava la “constància al certificat del meu vot particular”. També, que quan l’Escola va 

enviar-li per correu electrònic els dits certificats de les reunions del consell escolar, en els 

quals no hi constaven dades personals, la persona denunciant va mostrar-se disconforme 

amb el contingut dels certificats, sol·licitant, a través d’un correu electrònic, de data 

13/12/2019, que hi constés la “quantificació de vots a favor, en contra i abstencions de 

cada acord” i el “Sentit del meu vot particular”. Això, juntament amb el fet que a la reunió 
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del consell escolar de data 27/01/2020, la persona denunciant va manifestar la seva 

voluntat que constés a l’acta de la reunió el “seu vot” i que “es comparteixin a la web els 

certificats d’acords”, va portar a l’Escola a interpretar que la persona denunciant volia que 

en els dits certificats hi constés el seu nom i cognoms i el sentit del seu vot, i així es van 

publicar a la web del centre escolar el dia 29/01/2020.  

 

El primer que cal dir, és que el fet que la persona aquí denunciant manifestés la seva 

voluntat que constés a les actes de les reunions del consell escolar el seu nom i el sentit 

del seu vot - com s’infereix de la documentació aportada per l’Escola -, no comporta la 

seva autorització a la publicació d’aquestes dades personals en els certificats dels acords 

que es publiquen després en obert a la web del centre escolar.  

 

Sobre això, cal recordar que, un membre d’un òrgan col·legiat pot tenir especial interès en 

què a l’acta hi consti el sentit del seu vot tenint en compte que d’aquest se’n poden derivar 

eventuals responsabilitats, tal com estableix l’article 17.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de règim jurídic del sector públic (en endavant, LRJSP): “Quan els membres de l’òrgan 

votin en contra o s’abstinguin, queden exempts de la responsabilitat que, si s’escau, es 

pugui derivar dels acords”.  

 

En relació amb les al·legacions de l’Escola manifestant que dels escrits presentats per la 

persona denunciant se’n derivava la percepció que també consentia que es publiquessin 

els controvertits certificats dels acords del consell escolar amb el seu nom i cognoms i 

sentit del seu vot, cal posar de manifest que, com ja s’indicava a l’acord d’iniciació, amb els 

termes en què aquests escrits es van redactar, no se’n podia derivar que s’hagués atorgat 

tal consentiment.  

 

La definició del què cal entendre com “consentiment de l’interessat”, es troba recollida tan 

a l’article 6.1. de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), com a l’article 4.11 de 

l’RGPD, amb els termes següents: “qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, 

informada i inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui mitjançant un declaració o una 

clara acció afirmativa, el tractament de les dades personals que li concerneixen”. 

 

Doncs bé, en relació amb l’exposat, la persona denunciant, a l’escrit de data 11/11/2019, 

literalment sol·licita: (a) el certificat d’acords de dues reunions del consell escolar, una 

d’elles la del dia 14/10/2019, “amb quantificació de vots a favor, abstencions i en contra de 

cada acord”; (b) “constància al certificat del sentit del meu vot particular”; (c) “urgència 

amb l’expedició del certificat”. Així mateix, a l’escrit que envia per correu electrònic en data 

13/12/2019, com a resposta als certificats de les reunions que li havia fet arribar l’Escola, 

sol·licita: (a) “quantificació de vots a favor, en contra i abstencions de cada acord”; (b) 

“sentit del meu vot particular, especialment quan el consell escolar revalida i augmenta la 

quota única, on jo vaig votar no (a l’acta corresponent consta “majoria absoluta amb un vot 

en contra), el 30 de gener de 2019”. Sobre aquesta última petició (b), cal fer esment que fa 

referència al certificat de la reunió del consell escolar de data 30/01/2019, que no formaria 
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part dels certificats que conformen el fets provats, però, en qualsevol cas, el que aquí 

reclama és que en el corresponent certificat, on es diu que l’assumpte “quota única” s’ha 

aprovat per majoria absoluta, es corregeixi i digui que s’ha aprovat per “majoria absoluta 

amb un vot en contra”. 

 

Així les coses, si bé, no es pot descartar que el número de peticions i escrits presentats per 

la persona denunciant sobre aquest tema, hagi pogut generar certa confusió a l’Escola, el 

cert és, que de les manifestacions contingudes en els escrits presentats per la persona 

denunciant, no es pot despendre que estigui atorgant el seu consentiment, amb els termes 

requerits per la LOPDGDD i l’RGPD, per a la publicació dels certificats a la web escolar 

incloent el seu nom i cognoms i el sentit del seu vot, sinó, més bé, que en els certificats 

requerits, es concretin els resultats de les votacions dels acords adoptats a les reunions del 

consell escolar, amb el còmput de les abstencions, vots a favor i vots en contra.  

 

A aquest respecte, cal assenyalar que l’article 16.7 de l’LRJSP preveu la possibilitat que els 

membres d’un òrgan col·legiat puguin sol·licitar que se’ls expedeixi una certificació dels 

seus acords, i per tant, és un dret que ostenta l’interessat, sense que això porti implícit un 

consentiment per la publicació del certificat amb les seves dades personals. 

 

Finalment,  afegir que  a la guia publicada pel Departament d’Educació dels “Documents 

per a l’organització i la gestió dels centres, Transparència i accés a la informació”, en 

referència als “certificats dels acords que s’han pres en el consell escolar”, ja  s’indica que 

només cal especificar els acords presos a la reunió de forma breu i que s’han de fer 

públics tenint en compte la protecció de dades personals. Per tant, no s’ha d’especificar en 

els acords el nom i cognoms de cap persona (ni les  inicials o el DNI) ni en general 

qualsevol dada que pugui comportar-ne la identificació personal de manera directa o 

indirecta. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat, s’estima que aquesta al·legació no pot reeixir. 

 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, cal acudir a l’article a l’article 

5 del RGPD, relatiu als principis del tractament, que al seu apartat 1 lletra a), preveu que 

les dades personals han de ser tractades “de manera lícita, leal y transparente en relación 

con el interesado (“licitud, lealtad y transparencia”). 

 

En aquest sentit, l’RGPD disposa que tot tractament de dades personals ha de ser lícit 

(article 5.1.a) i, en relació amb això, estableix un sistema de legitimació del tractament de 

dades que es fonamenta en la necessitat de que concorri alguna de les bases jurídiques 

establertes al seu article 6.1. 

 

A aquest respecte, cal tenir en compte que la publicació a la web de l’Escola del dos 

documents que portaven com a títol “Certificat dels acords que s’han pres en el Consell 

Escolar”, relatius a les reunions celebrades en el consell escolar els dies 14/10/2019 i 

27/01/2020, en els quals la persona aquí denunciant hi constava identificada a través del 
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nom i primer cognom com a representant dels pares i mares dels alumnes de l’escola, 

juntament amb el sentit del seu vot, es va efectuar sense comptar amb el consentiment de 

la persona afectada, i que aquest tractament de dades tampoc trobaria cobertura en cap 

de les altres habilitacions previstes a l’article 6 de l’RGPD, que al seu torn, tampoc han 

estat invocades per l’entitat denunciada. 

 

Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat degudament el fet descrit a 

l’apartat de fets provats, que es considera constitutiu de la infracció prevista a l’article 

83.5.a) de l’RGPD, que tipifica com a tal la vulneració de “los principios básicos para el 

tratamiento (…)”.   

 

La conducta que aquí s’aborda s’ha recollit com a infracció molt greu a l’article  72.1.a) de 

la LOPDGDD, en la forma següent: “El tratamiento de datos personales vulnerando los 

principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679”, en 

relació amb el principi de licitud establert a l’article 5.1.a) del mateix RGPD. 

 

4. L’article 77.2 LOPDGDD disposa que, en el cas d’infraccions comeses pels 

responsables o encarregats enumerats a l’art. 77.1 LOPDGDD, l’autoritat de protecció de 

dades competent: 

 

“(...) ha de dictar una resolució que les sancioni amb una amonestació. La 

resolució ha d’establir així mateix les mesures que escaigui adoptar perquè 

cessi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s’hagi 

comès. 

La resolució s’ha de notificar al responsable o encarregat del tractament, a 

l’òrgan del qual depengui jeràrquicament, si s’escau, i als afectats que 

tinguin la condició d’interessat, si s’escau.” 

 

En termes similars a l’LOPDGDD, l’article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent: 

 

“2. En el cas d’infraccions comeses amb relació a fitxers de titularitat pública, 

el director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 

dictar una resolució que declari la infracció i estableixi les mesures a adoptar 

per a corregir-ne els efectes. A més, pot proposar, si escau, la iniciació 

d’actuacions disciplinàries d’acord amb el que estableix la legislació vigent 

sobre el règim disciplinari del personal al servei de les administracions 

públiques. Aquesta resolució s’ha de notificar a la persona responsable del 

fitxer o del tractament, a l’encarregada del tractament, si escau, a l’òrgan del 

qual depenguin i a les persones afectades, si n’hi ha”. 

 

En el present cas, esdevé innecessari requerir mesures correctores dels efectes de la 

infracció, atès que el fet denunciat es tracta d’un fet puntual que, tal i com es va recollir a la 

diligència de constància de data 10/02/2020, les dades personals de la persona 
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denunciant ja han estat retirades de la publicació dels certificats a la pàgina web de 

l’Escola. 

 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Amonestar a l’Escola (...) del Departament d’Educació com a responsable d’una 

infracció prevista a l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.a), ambdós de l’RGPD. 

 

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat 

amb el que s’ha exposat al fonament de dret 4rt. 

 

2. Notificar aquesta resolució a l’Escola (...) del Departament d’Educació. 

 

3. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l’article 

77.5 de l’LOPDGDD. 

 

4. Ordenar que es publiqui aquesta resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.cat), de 

conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 26.2 

de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i 14.3 

del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades, l’entitat imputada pot interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de 

reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini 

d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveuen 

l’article 123 i següents de l’LPAC. També pot interposar directament un recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a 

comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Si l’entitat imputada manifesta a l’Autoritat la seva intenció d’interposar un recurs contenciós 

administratiu contra la resolució ferma en via administrativa, la resolució se suspendrà 

cautelarment en els termes previstos a l’article 90.3 de l’LPAC. 

 

Igualment, l’entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 

per defensar els seus interessos. 

 

La directora, 

http://www.apd.cat/

