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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 57/2021, referent al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya (Centre d’Innovació i Formació Ocupacional de l’Hospitalet de 

Llobregat). 

 

Antecedents 

 
1. En data 21/07/2020, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 

escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra el Centre d’Innovació i 

Formació Ocupacional de l’Hospitalet de Llobregat (en endavant, CIFO Hospitalet), 

depenent orgànicament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb motiu 

d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. 

 

En concret, la persona denunciant exposava que l’any 2016 va sol·licitar, mitjançant 

l’enviament d’un correu electrònic, informació al CIFO Hospitalet sobre un dels cursos de 

la seva programació, i es queixava que a partir d’aquell moment va començar a rebre 

periòdicament a la seva adreça electrònica “correu comercial” del CIFO Hospitalet 

sense haver-ho autoritzat. En relació amb això, també es queixava que en aquestes 

comunicacions electròniques no s’incloïa cap informació sobre la manera com deixar de 

rebre-les, i a tal efecte invocava els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de 

Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. 

 

A l’últim, exposava que en vàries ocasions havia enviat correus electrònics a l’entitat 

sol·licitant deixar de rebre aquestes comunicacions (29/08/2017 i 12/10/2018), però va 

continuar rebent-les, fins que finalment, el dia 20/11/2018, va enviar un correu electrònic 

a “l’adreça que facilita l’organisme per aquesta funció” 

(protecciodades.soc@gencat.cat), i per un temps va deixar de rebre-les. A aquest 

respecte, la persona denunciant es queixava que el dia 21/07/2020 havia rebut una 

última comunicació electrònica enviada per CIFO Hospitalet, amb l’assumpte “CIFO 

HOSPITALET PROGRAMACIÓ 2020”, i sobre això es queixava que l’entitat li negava la 

“possibilitat de revocar el consentiment a la recepció de comunicacions comercials”.  

 

La persona denunciant aportava la següent documentació: 

 

- Còpia del correu electrònic, de data 29/08/2017, enviat per la persona aquí 

denunciant al CIFO Hospitalet (preinscripcions_cifo_hospitalet.spc@gencat.cat), 

amb el títol “Baixa”, on sol·licitava que “donin de baixa aquesta adreça de correu 

electrònic de les seves bases de dades” com a resposta a un correu de l’entitat 

sobre la programació de cursos. 

 

mailto:protecciodades.soc@gencat.cat
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- Còpia del correu electrònic, de data 12/10/2018, enviat per la persona aquí 

denunciant al CIFO Hospitalet (cifo_hospitalet.soc@gencat.cat), on sol·licitava 

que “prenguin nota de la meva voluntat de cancel·lar el consentiment a la 

recepció de correus electrònics” com a resposta a un correu de l’entitat amb el 

títol “Programació cursos Formació continua 2018”. 

 

- Còpia del correu electrònic, de data 20/11/2018, enviat per la persona aquí 

denunciant al SOC (proteciodades.soc@gencat.cat), en el qual relaciona els 

diferents correus electrònics enviats al CIFO Hospitalet referenciats, i reitera la 

mateixa petició.  

 

- Còpia del correu electrònic, de data 21/07/2020, enviat des d’una adreça 

corporativa de CIFO Hospitalet (preinscripcions_cifo_hospitalet.soc@gencat.cat) 

a la persona aquí denunciant relatiu a la programació de cursos per l’any 2020. 

 

  

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 213/2020), 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. 

 

3. En aquesta fase d’informació, en data 29/09/2020 es va requerir l’entitat denunciada 

perquè informés, entre d’altres, sobre la base jurídica que empararia l’enviament dels 

correus electrònics esmentats, i del procediment per donar-se de baixa respecte 

l’enviament de comunicacions electròniques, i en concret, si en el cos del missatge de 

les comunicacions electròniques que envia CIFO Hospitalet s’informa sobre la 

possibilitat de tramitar la baixa de la recepció de dites comunicacions. D’altra banda, 

també es va requerir perquè informés sobre els motius pels quals no es va fer efectiva 

cap de les dues primeres sol·licituds de no rebre més comunicacions electròniques, i si 

arran de la última sol·licitud dirigida al delegat de protecció de dades del SOC 

(20/11/2018), es va fer efectiva la baixa sol·licitada, i en tal cas, que exposés el motiu 

que explicaria que l’aquí denunciant hagués rebut una nova comunicació electrònica en 

data 21/07/2020. 

 

4. En data 14/10/2020, el SOC (CIFO Hospitalet) va respondre el requeriment esmentat 

a través d’escrit en què exposava el següent:  

 

- Que “CIFO Hospitalet és un òrgan administratiu depenen del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, i per tal de fer efectiu el dret de les persones inscrites en 

recerca de feina, compleix amb la seva obligació de comunicar-los-hi els serveis i 

mailto:cifo_hospitalet.soc@gencat.cat
mailto:proteciodades.soc@gencat.cat
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recursos que l’administració posa a la seva disposició per tal de millorar les seves 

oportunitats de trobar feina d’acord amb els articles 10 i ss del Decret 71/2015, de 12 

de maig, de reestructuració del Servei d’Ocupació de Catalunya.” 

 

- Que “l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei d’Ocupació, que concretament disposa: 

 

1. El Sistema Nacional de Empleo deberá garantizar el cumplimiento de los 

siguientes fines: 

c) Facilitar la información necesaria que permita a los demandantes de empleo 

encontrar un Trabajo o mejorar sus posibilidades de ocupación, y a los 

empleadores, contratar los trabajadores adecuados apropiados a sus 

necesidades, asegurando el principio de igualdad en el acceso de los 

trabajadores y empresarios a los Servicios prestados por el Servicio público de 

empleo.” 

 

- Que “l’usuari dona el consentiment de l’ús de les seves dades en el moment de 

donar-se d’alta en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a demandant 

d’ocupació. (...)” 

 

- Que “Pel que fa referència a la base de dades de sol·licitud d’informació del CIFO 

Hospitalet, els interessats ens faciliten el seu correu electrònic a 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-

cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/subscripcio-a-les-llistes-de-distribucio/.” 

 

- Que “Per donar-se de baixa respecte l´enviament de comunicacions electròniques el 

procediment és molt senzill i es troba a l’enllaç 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-

cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/subscripcio-a-les-llistes-de-distribucio/.” 

 

- Que “Les sol·licituds rebudes al mes de juliol del 2017 i al mes d’octubre del 2018 es 

van atendre correctament i es van donar de baixa les dades del sol·licitant.” 
 

- Que “Es varen donar de baixa les dades del sol·licitant. No obstant, si se li ha enviat 

és perquè aquesta persona està inscrita com a demandant d’ocupació al sistema 

d’Informació SICAS (sistema encarregat de la gestió de les polítiques actives 

d’ocupació). El CIFO Hospitalet no pot deixar de comunicar els seus serveis als 

demandants d’ocupació inscrits en la base de dades del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya.” 
 

5. En data 27/10/2021, aquesta Autoritat va requerir novament a l’entitat perquè 

informés, entre d’altres extrems, sobre si la base jurídica que legitimaria que el CIFO 

https://tramits.pdacloud02a.gencat.cat/tramit/tre#/modalitat/OCU087SOLC?idioma=ca_ES&modalitat=OCU087SOLC&urlRetorn=OVT&uuid=dd97172f-0c0c-48ca-9421-af08383baaef
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/subscripcio-a-les-llistes-de-distribucio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/subscripcio-a-les-llistes-de-distribucio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/subscripcio-a-les-llistes-de-distribucio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/subscripcio-a-les-llistes-de-distribucio/
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Hospitalet pugui enviar correus electrònics informatius a les persones inscrites com a 

“demandants d’ocupació” al SOC, és la mateixa en tots els casos, o varia depenent de 

la situació en la que es trobi la persona inscrita com a demandant d’ocupació (persones 

preceptores de prestacions per desocupació, persones en situació d’atur, persones que 

treballen...etc.).  

 

També se li demana que confirmi si en les dates en les quals la persona denunciant va 

rebre les diferents comunicacions electròniques sobre cursos formatius programats pel 

CIFO l’Hospitalet (29/08/2017; 10/10/2018 i 21/07/2020), i en que va sol·licitar per correu 

electrònic deixar de rebre les dites comunicacions electròniques (29/08/2017; 

12/10/2018; 20/11/2018), es trobava inscrit com a “demandant d’ocupació” al SOC, i en 

tal cas, que concretés en el grup en què es trobava (persones preceptores de 

prestacions per desocupació, persones en situació d’atur, persones que treballen...etc.) 

en cadascuna d’aquestes dates.  

 

6. En data 11/11/2021, l’entitat va respondre el requeriment esmentat a través d’escrit en 

què exposava el següent:  

 

- Que “el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya incorpora en les seves bases de 

dades de persones inscrites la informació necessària per gestionar de forma efectiva 

la seva demanda d’ocupació. En aquest sentit, cada persona inscrita te associada la 

informació personal, curricular, administrativa i de serveis ocupacionals rebuts que 

permeti la intermediació amb ofertes laborals i l’oferiment d’accions ocupacionals en 

coherència amb la seva demanda d’ocupació.” 
 

- Que “Entre la informació que es gestiona es troba, efectivament, la relativa a la seva 

situació laboral i la seva condició de perceptor d’ajut o prestacions públiques.” 
 

- Que “sobre la base jurídica que legitimaria que el CIFO Hospitalet els hi pugui enviar 

correus electrònics informatius sobre cursos, assenyalem que, tal com es va exposar 

en la resposta de data 14/10/2021 al 1r requeriment efectuat per l’APDCAT, la 

obligació ve donada per allò establert a l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 3/2015, 

de 23 octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació.” 
 

- Que “consultades les bases de dades del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el 

Sr. (...), en les dates indicades es troba en la situació següent, fent referència 

únicament a la informació relativa a la condició de demandant inscrit, situació laboral 

i perceptor de prestacions:  
 

29/08/2017: Demandant inscrit / Situació laboral: desocupat/Perceptor de prestacions 

10/10/2018: Demandant inscrit/Situació laboral: desocupat/No perceptor de prestacions 

21/07/2020: Demandant inscrit/Situació laboral: desocupat/No perceptor de prestacions”    
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7.En data 30/11/2021, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va 

acordar iniciar un procediment sancionador contra el Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya (CIFO de l’Hospitalet de Llobregat) per una presumpta infracció prevista a 

l’article 83.5.b), en relació a l’article 12; 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 

30/11/2021. 

 

8.L’acord d’iniciació explicitava els motius pels quals no es va efectuar cap imputació 

respecte d’altres fets denunciats.  

 

En primer lloc, respecte si el SOC (CIFO de l’Hospitalet) tenia base jurídica suficient per 

enviar correus electrònics sobre la programació de cursos, a l’apartat de fets denunciats 

no imputats de l’acord d’iniciació, es conclou que l’entitat es trobaria habilitada per una 

norma amb rang legal per dur a terme el dit tractament, en concret, per la Llei 13/2015, 

del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya (articles 12, 13 i 16) i el Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació (art.7). En aquest sentit, es considera 

que l’enviament dels referenciats correus electrònics seria un tractament realitzat per 

l’entitat per fer efectiva la finalitat de prestació del servei de suport i assessorament per 

aconseguir un lloc de treball per als ciutadans, i en aquest sentit, es considera necessari 

per al compliment d’una missió en interès públic de conformitat amb l’article 6.1.e) de 

l’RGPD.  

 

En segon terme, respecte si en les dites comunicacions electròniques calia oferir al 

destinatari la possibilitat d’oposar-se al tractament de les seves dades amb tal finalitat, 

com preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i del 

comerç electrònic (LSSICE), també es procedeix a acordar el seu  arxiu, ja que, tenint en 

compte que l’entitat denunciada té la consideració d’administració pública i la seva 

actuació s’entén realitzada en compliment d’una missió en interès públic, l’LSSICE no li 

resultaria d’aplicació, atès que no tindria el caràcter de prestador de serveis de la 

societat de la informació d’acord amb les definicions donades per la mateixa Llei. 

 

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

formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenients per 

defensar els seus interessos.  

 

10. En data 17/12/2021, el SOC (CIFO Hospitalet) va formular al·legacions a l’acord 

d’iniciació, que s’aborden a l’apartat 2 dels fonaments de dret. 
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11. Així mateix, i en la mateixa data, va tenir entrada un correu electrònic del (...) del 

CIFO Hospitalet, en el qual s’adjuntava un fil de correus electrònics intercanviats amb el 

SOC, fent especial referència al del dia anterior (16/12/2021), en el qual el (...) del CIFO 

Hospitalet, en relació amb la comunicació de 20/11/2018, indica al SOC que  “el CIFO 

no podia respondre ja que anava destinada al correuprotecciodades.soc@gencat.cat.” 

A aquest respecte considera que aquest fet és una “errada en els motius d’incoació de 

l’expedient”, i invoca la nul·litat de l’expedient. Des d’aquesta Autoritat es va donar 

resposta a aquest correu electrònic indicant que l’acord d’incoació del procediment 

sancionador s’ha incoat contra el SOC, entitat que ha presentat les al·legacions que ha 

considerat pertinents “mitjançant l’EACAT, que és el canal previst i reconegut per dur a 

terme aquest tràmit”, i s’afegeix que, les seves consideracions, si s’escau, seran 

valorades juntament amb les al·legacions presentades pel SOC a la proposta de 

resolució. 

 

12.En data 25/03/2022, 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 al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Centre 

d’Innovació i Formació Ocupacional de l’Hospitalet de Llobregat) com a responsable 

d’una infracció prevista a l’article 83.5.b) en relació amb l’article 12, tots ells de l’RGPD. 

 

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 28/03/2022 i es concedia un 

termini de 10 dies per formular al·legacions. 

 

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

 

 

Fets provats 

 

El CIFO de l’Hospitalet del SOC no va donar resposta a cap de les diferents sol·licituds 

de la persona aquí denunciant (de dates 29/08/2017, 12/10/2018 i 20/11/2018), a través 

de les quals exercia el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades personals 

per l’enviament de comunicacions informatives sobre la programació dels cursos oferts 

per l’entitat. 

 

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. 

 

mailto:correuprotecciodades.soc@gencat.cat
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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.  

 

Al respecte, cal dir que les al·legacions formulades a l’acord d’iniciació no són 

al·legacions en sí mateixes tendents a qüestionar o desvirtuar la realitat dels fets que van 

motivar la incoació del procediment ni la qualificació jurídica establerta a l’acord 

d’iniciació, sinó que se centraven, principalment, a exposar la mesura correctora 

implementada per l’entitat per tal de garantir l’exercici del dret d’oposició de les 

persones usuàries o beneficiaries dels serveis prestats pel SOC. En aquest sentit, 

l’entitat exposava que per tal d’evitar que es poguessin repetir fets similars als provats, 

s’havia acordat incloure en les “Instruccions sobre l’execució de la Formació 

Professional per a l’Ocupació (FPO) en l’àmbit dels Centres d’Innovació i Formació 

Ocupacional (CIFO) i el Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA)” un 

apartat específic relacionat amb l’ús del correu electrònic en el que s’inclourien les 

recomanacions de l’APDCAT en aquesta matèria, i també “s’inclourà l’obligació de 

recordar l’exercici dels drets ARCO així com indicacions per donar resposta i respectar 

l’oposició, en el cas que així s’expressi per part de les persones interessades.” 

 

Aquesta Autoritat valora positivament la mesura adoptada per l’entitat, doncs propicia 

que l’entitat responsable del tractament de dades doni resposta a les peticions 

d’exercici dels drets previstos als articles 12 a 22 de l’RGPD, i en concret, al dret 

d’oposició, però cal assenyalar que l’adopció d’aquesta mesura no desvirtua la realitat 

dels fets imputats ni la correcció de la seva qualificació jurídica. 

 

D’altra banda, en relació amb el correu electrònic de data 17/12/2021 que va enviar el 

(...) del CIFO Hospitalet a aquesta Autoritat, en el qual exposava que el CIFO no podia 

respondre la comunicació de 20/11/2018 “ja que anava destinada al correu 

protecciodades.soc@gencat.cat”, i considerava que aquest fet era una “errada en els 

motius d’incoació de l’expedient”, motiu pel qual invocava la nul·litat de l’expedient, cal 

posar en relleu que, tal com s’indicava a la proposta de resolució, si bé el CIFO 

Hospitalet és l’entitat que enviava les comunicacions amb informació formativa a la 

persona denunciant, forma part del sistema de formació i qualificació professionals del 

SOC (art. 14 de la Llei 13/2015), en tant que es tracta d’un centre d’innovació i formació 

ocupacional integrat a la xarxa de centres propis del SOC, raó per la qual al llarg 

d’aquest procediment s’identifica aquest centre vinculat al SOC. Dit això, cal assenyalar 

que l’acord d’iniciació s’incoa contra el SOC, atès que és el responsable del tractament 

objecte de denúncia (art.82 RGPD), i, que com a tal, va presentar les al·legacions que 

va considerar pertinents en defensa dels seus interessos, les quals s’han valorat en els 

paràgrafs anteriors. A aquest respecte, cal indicar que en les seves al·legacions el SOC 

no va considerar pertinent recollir les consideracions que el CIFO Hospitalet va enviar-li 

mailto:%20protecciodades.soc@gencat.cat
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el dia abans per correu electrònic, i que després va reenviar a aquesta Autoritat. No 

obstant això, només a tall informatiu, se’n farà aquí una breu referència. Per una banda, 

cal indicar que, tan als antecedents de l’acord d’iniciació, de la proposta de resolució, 

com d’aquesta resolució, sí que es recull que el referenciat correu electrònic de data 

20/11/2018 es va enviar a l’adreça electrònica “protecciodades.soc@gencat.cat”, que al 

seu torn és l’adreça que consta referenciada a la pàgina web del SOC com a bústia de 

contacte en relació amb qüestions relatives a tractament de dades personals. En aquest 

punt, cal dir que els fets que motiven la incoació d’aquest procediment és que l’entitat 

no va arribar a donar cap resposta a les diferents sol·licituds d’exercici del dret 

d’oposició que va formular la persona afectada, essent indiferent si aquestes sol·licituds 

les va enviar via la pàgina web del CIFO Hospitalet o bé per la bústia de contacte que el 

SOC havia habilitat a l’efecte, tenint en compte que el responsable final, d’acord amb la 

normativa de protecció de dades, és el SOC, entitat que engloba dins la seva 

organització el CIFO Hospitalet. Així les coses, les consideracions efectuades pel (...) 

del CIFO Hospitalet davant d’aquesta Autoritat no poden prosperar.  

 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, cal acudir a l’article 21 del 

RGPD, que preveu que: 

 

 “1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos 

relacionados con su situación particular, a que datos que le conciernan sean objeto de 

tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la 

elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del 

tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos 

imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las 

libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones.” 

 

Així mateix, l’article 12 de l’RGPD, apartats 3er i 4rt, preveu el següent: 

 

“3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus 

actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en 

cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho 

plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la 

complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de 

cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 

solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud 

por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea 

posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.  

 

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará 

sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las 

mailto:protecciodades.soc@gencat.cat
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razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una 

autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.” 

 

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

l’apartat de fets provats, que és constitutiu de la infracció prevista a l’article 83.5.b) de 

l’RGPD, que tipifica com a tal la vulneració de “los derechos de los interesados a tenor 

de los artículos 12 a 22.” 

 

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

de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), i en concret, dels tres supòsits 

que s’hi preveuen, seria el referent a: “la no atenció reiterada de l’exercici dels drets que 

estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679”. 

 

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 (...) o (...)a 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 les mesures adoptades pel SOC es consideren suficients i adequades 

per tal de garantir que l’entitat doni resposta a les sol·licituds d’exercici de drets que els 
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hi siguin formulades per les persones interessades, i evitar així que en un futur es 

repeteixin fets similars als aquí provats. 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Amonestar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Centre d’Innovació i Formació 

Ocupacional de l’Hospitalet de Llobregat) com a responsable d’una infracció prevista a 

l’article 83.5.b) en relació amb l’article 12, 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 al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Centre 

d’Innovació i Formació Ocupacional de l’Hospitalet de Llobregat). 

 

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/

