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SGD-00001/2019

Resolució de l’expedient SGD-00001/2019 relativa a l'aprovació del catàleg de formats del
Síndic de Greuges de Catalunya

La resolució del Síndic de Greuges d'11 de juny de 2018, per la qual s'aprovava la Política de
Gestió Documental de la institució, indicava en l'apartat 6 la necessitat el “Catàleg de Formats
de Documents Electrònics”, amb l'objectiu d'identificar els formats electrònics admesos al
Síndic, amb previsió de la seva possible futura obsolescència i necessitats de migració,
d'acord amb allò previst a les Normes Tècniques d'Interoperabilitat.
En aquest sentit, tant des de la perspectiva d'una possible obsolescència tecnològica, com des
de la perspectiva d'una millora en l'eficiència i l'eficàcia de la institució, s'han de definir
quins formats electrònics poden ser admesos i gestionats per part del Síndic de Greuges de
Catalunya, i de quina manera s'han de tractar per tal de garantir la creació i el control de
documents fiables, autèntics, íntegres i usables.
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares, així com el catàleg de
formats admesos de l'iArxiu, donen un ampli abast de formats admesos tant pel que fa als
documents textuals, la fotografia i imatge, l'enregistrament de so, l'enregistrament de vídeo,
amb o sense so, l'emmagatzematge de dades complexes, la cartografia digital o
l'emmagatzematge de correus electrònics.
En el cas del Síndic, aquest llistat s'ha de reduir per la pròpia capacitat de la institució i s'ha
de deixar constància, amb l'objectiu de facilitar el coneixement i les eines a la ciutadania per
tal de poder aportar la documentació en els formats gestionables per la institució.
Per tot això, i en l'ús de les competències que tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Aprovar el Catàleg de Formats de Documents Electrònics del Síndic de Greuges que
consta com a annex d'aquesta resolució.
Segon.- Disposar-ne la publicació a la intranet i al portal de la transparència.
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