Resolució de 26 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les condicions generals per a la
prestació de solucions de tecnologies de la informació i Ia comunicació al Síndic de
Greuges de Gatalunya per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de Ia Generalitat de Gatalunya.

Atés que la Llei 15/7993,del 28 de desembre, per Ia qual es crea el Centre de
Telecomunicacionsi Tecnologiesde la Informacióde la Generalitatde Catalunya(CTTI),
atorga aI CTTI la condició de mitja propi del conjunt de la Generalitat.
Atés que I'article 2.2 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya determina que la
Generalitatés integradapel Parlament,la Presidénciade la Generalitat,eI Govem i les
altres institucions que estableixel capítol V del títol II, enüe les que es troba el Síndic
de Greugesde Catalunya.
Atés el control que exerceixel Parlamentsobreel pressupost,l'estratégiai la gestiódel
CT|I.
Atds que, d'acord amb I'article 32.4.a).1rde la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, es confereix als representantsde I'Administració de la
Generalitaten els órgansrectors del CTTIla representacióconjunta del Parlamenti les
altres institucions estatutáriesesmentadesen I'article 2.2 de I'Estatut, en el marc de
prestacióde solucionsde tecnologiesde la informaciói la comunicació(TIC)própiesde
I'objectedel CTTIcom a mitjá propi.
En ús de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC

Primer.-Aprovar les condicionsgeneralsper a la prestacióde solucionsde tecnologies
de la informació i la comunicacióal Síndicde greugesde Catalunyaper part del Centre
de Telecomunicacionsi Tecnologiesde la Informació de la Generalitatde Catalunya,
que constenen I'annexd'aquestaResolució.
Segon.-Comunicarla

=-\\
'.
Rafael Ribó i Massó
Síndic de greuges,e.f.
Barcelona, 26 d'abril de 2019

al CTTI.

ANNEX

Gondicions generals per a la prestació de solucions tecnológiques de la informació i
la comunicació ffIG) al Síndic de Greuges de Catalunya (SGC)per paft del Gentre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Gatalunya

(crrr)

1. Prestació de solucions de tecnologies de la informació i la comunicació ffIG) al
Síndic de Greuges de Gatalunya.
La prestacióde determinadessolucionsde TIC al SGCs'encarregaal CTTI,atesala seva
condició de mitja propi de les institucions que conformen la Generalitat,d'acord amb
I'article 1.4 de la LIei 15/1993,del 28 de desembre,per la qual es crea el Centre de
Telecomunicacionsde Generalitatde Catalunya.
EIs encárrecsconcretsde solucionsde TIC que el SGCadreci al CTTI es regeixenper la
dita llei, per la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del sector públic i per
aquestescondicionsgenerals.
2. Formalització dels encárrecs.
2.1. Els encárrecsde solucions de TIC al CTTI s'han de formalitzar en un document
normalitzat en que han de constarles dadessegüents:
Idenüficaciói signaturade I'órgan que formula I'encárrec.
Abast de I'encárreci dadesde la solucióobjectede I'encánec.
Justificacióde la necessitatde la solució.
Identificacióde les condicionsespecifiques,
si n'hi ha. TenenIa consideracióde
condicions especifiques,entre d'altres,les relacionadesamb drets de propietat
intel.lectual o industrial i, en concret,els termes i les condicionsen qué aquests
drets han d'éssertractats.
Termini d'execució.
Retribució de I'encárrec, d'acord amb el que disposa el punt 5 d'aquestes
condicionsgenerals.
2.2. En el model normalitzat també hi ha de constar un apartat en el qual l'órgan
competent del CTTI pugui formular observacionsa I'encárrecrebut. Si es formulen
observacions,el SGCles ha de valorar i, si ho consideranecessari.ha de modificar
I'encárrec.

3. Obligacions del CTTI.
EI CTTIté les obligacionssegüents:
a)
Prestar les solucions de TIC en els terminis i amb els nivells de qualitat
establerts.
b)
Obsen¡ari complir els altres requeriments establertsen I'encárrecde la solució
de TIC.
c)
Mantenir la confidencialitat i vetllar per la seguretatde les dades de carácter
personala les quals tingui accéscom a conseqüénciade I'execucióde I'encárrec,de
conformitat amb la legislació sobre protecció de dades personalsi, en particular, no
visualitzar, copiar, enregistrar,alterar, comunicar o portar a terme qualsevolacte que
posi en perill o vulneri la confidencialitati la seguretatdel conjunt d'informació i de les
dadesde carácterpersonala les qualshagi acceditde manera involuntária o accidental,
tot i que la prestacióno impliqui I'accési el tractamentde dadesde carácterpersonal.
d)
Assumir la posiciód'encarregatde tractament dels fitxers que eI SGCdetermini,
en els casosen els quals la prestacióde les solucionsde TIC impliqui el tractament de
dadespersonals,seguirles instruccionsdel responsabledel fitxer i no utilitzar les dades
amb una finalitat diferent d'aquellade la qual deriva de I'encárrec.
En els casosals quals es refereix I'apartat anterior, formalitzar amb el SGCun
e)
acord d'encárrec de tractament de dades personals, de conformitat amb el que
estableixenla Llei orgánicade proteccióde dadesde carácterpersonali de garantiadels
drets digitals i el Reglament(UE)201.6/679
del ParlamentEuropeui del Consell, del27
d'abril de 201-6,
relatiu a la protecció de les personesfísiquespel que fa al tractament
de dadespersonalsi a la lliure circulaciód'aquestesdades.En aquestacordd'encárrec
caldrá regular les mesuresde seguretatnecessáriesen funció del nivell de risc associat
als tractaments de dades als quals pugui tenir accésel CTTI i no s'hi podrá preveure
cap transferéncia internacional de dades ni d'informació del SGC fora de l'Espai
EconomicEuropeu.
Notificar al SGCqualsevolincident de seguretatque afecti dadesde la institució
0
en un termini no superiora 24 hores,per mitjá d'un missatgeadregatal delegatde
proteccióde dades,a I'adregaelectrónicasegüent dpd@sindic.cat
g)
Facturar els serveis prestats d'acord amb les tarifes a les quals fa referencia el
punt 5 d'aquestes condicions generals i de les condicions indicades en l'encárrec de la
solució de TIC.

h)
Comunicar al SGCels contractesque, si escau,s'hagin formalitzat per complir
l'encárrec formulat. En cas que la subcontractaciócomporti el tractament de dades
personals,seránecessáriauna autoritzaciópréviai per escritdel SGC.

4. Tramesa drinformació.
El SGCha de facilitar al CTTItota la informació funcional i organitzativaque calguiper
a la prestacióde la solució de TIC encarregadai ha de comunicar qualsevolincidéncia
o avaria que afecti la prestaciódel servei.
5. Gontrapresació económica.
La contraprestacióeconómicas'ha de fer constaren el documentd'encárrec.L'import
de la contraprestaciós'ha de determinar per aplicació de les tarifes aprovadespel
Govern de la Generalitati, si no és possible aplicar aquestestarifes, ha d'ésser
equivalent al cost preüst d'execucióde I'encárrec.Qualsevolalteracióde I'import de la
contraprestació económica establerta en el document d'encárrec s'ha de justificar
degudamenti ha d'ésseraprovadapel SGC.
5. Seguiment i coordinació.
6.1. El CTTI ha de nomenar una personaa qui es pugui adregarel SGCen cas de
dubtes,incidéncieso informació sobrenous sen¡eis.
6.2. Es crea el Comité de Seguimenti Coordinació(d'ara endavant, Comité),de
carácter mixt entre el SGCi el CTTI, integrat per membres amb un perfil técnic i
membres amb un perfil económic,per a poder donar respostaa les incidénciesque
sorgeixinen I'execuciódel serveiobjectede cadaencárrec,i també en el control del seu
compliment.
6.3. El Comité s'ha de constituir un cop hagi estat signadaaquestaresolució i hagi
estat comunicadaal CTTI.Es compondrá,com a mínim, de quatre membres -dos de
perfil técnic i dos de perfil económic- designatsparitáriament pel SGCi el CTTI. La
presidénciadel Comité correspona una de les personesdesignadespel SGCi, en cas
d'abséncia,I'ha de suplir I'altrapersonadesignadaper aquestainstitució.
6.4. El Comité es pot convocar a petició de qualsevol dels seus membres, si s'ha
formulat amb una antelació mínima de dos dies laborables, per a resoldre una
incidéncia o per tractar qualsevolafer relatiu a Ies funcions que té assignades.
5.5. Es considerará que el Comité estará válidament constituit si hi concorren
almenys dos membres,un dels qualsha d'haver estat designatpel SGCi I'altre pel CTTI.
6.6.

El Comité té les funcions següents:

a)
Fer el seguiment i la validació del compliment de les solucions de TIC
encarregades.
b)
Establir mecanismesde control per a la supervisió adequadadel compliment
d'aquestescondicionsgenerals.

c)
Dur el control dels costos generats,associats a les solucions
validar-ne el pla de facturació.
d)
Definir i adaptarels recursospropis del CTTInecessarisper al desenvolupament
de la solució de TIC encarregada.
e)

Resoldreincidénciesque afectin la qualitat o I'eficiénciadel servei.

6.7. El Comité pot encarregarla realització d'aquelles accions d'auditoria que es
considerin necessáriesper garanür I'aplicaciócorrectade les mesuresde seguretatde
dadeso d'informació confidencial.
6.8. En tot aIId que no estableixenels apartatsanteriors,és aplicableel capítol II del
títol I de Ia Llei 26/2070,del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les
administracionspúbliques de Catalunya.

Barcelona,26 d'abril de 2019

