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CNS 12/2015 

    
Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un ajuntament sobre la 
comunicació de les actes originals de diferents comissions 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit en què se 
sol·licita a l’Autoritat l’emissió d’un dictamen en relació amb l’adequació a la normativa de 
protecció de dades personals de l’enviament per correu electrònic de les actes originals 
de la Comissió Mixta Paritària, de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball i de la 
Comissió de Bases, en concret, pel fet de constar-hi les dades personals dels assistents.   
 
S’adjunta a l’escrit de consulta diversos correus electrònics enviats per una de les 
seccions sindicals amb representació a l’ajuntament en què es conté la dita informació.  
 
Analitzada la petició i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, es dictamina el següent: 
 

I 
 

(...) 
 

II 
 

En l’escrit de consulta es planteja si l’enviament per correu electrònic de les actes 
originals de la Comissió Mixta Paritària, de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball i 
de la Comissió de Bases a les diferents llistes de distribució existents a l’ajuntament 
vulneraria la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en 
concret, pel fet de constar-hi dades personals de les persones que assisteixen a les dites 
comissions.  
 
Per la informació de què es disposa, es tractaria d’una comunicació des d’una de les 
seccions sindicals amb representació al consistori vers llurs treballadors per mitjà de 
diversos correus electrònics enviats a una mateixa llista de distribució.  
 
A aquesta qüestió ens referim en els següents apartats d’aquest dictamen. 
 

III 
 

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) defineix les dades personals com “qualsevol informació referent a 
persones físiques identificades o identificables” (article 3.a)). 
 
El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la 
LOPD (RLOPD) concreta que és dada personal “qualsevol informació numèrica, 
alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix 
persones físiques identificades o identificables” (article 5.1.f)). 
 
En la mesura, per tant, que en les actes de les comissions a què s’ha fet referència 
constin dades personals, el seu tractament, entès com “les operacions i els procediments 
tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, 
modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de 
comunicacions, consultes, interconnexions i transferències” (article 3.c) LOPD), haurà de 
realitzar-se de conformitat amb els principis establerts en la normativa de protecció de 
dades.  
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En aquest sentit, cal dir que la comunicació de les actes als treballadors de l’ajuntament 
per mitjà d’una llista de distribució, en la mesura que comporti una “revelació de dades 
efectuada a una persona diferent de l’interessat” (article 3.i) LOPD), constitueix una 
cessió que, com a tal, s’ha de sotmetre al règim previst, amb caràcter general, per a les 
cessions o comunicacions de dades a la LOPD. 
 
L’article 11.1 de la LOPD estableix que “les dades de caràcter personal objecte del 
tractament només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats 
directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el 
consentiment previ de l’interessat”.  
 
El mateix article disposa, en el seu apartat 2, que el dit consentiment no és necessari 
quan, entre d’altres excepcions, la cessió està autoritzada per una llei o norma amb rang 
de llei (lletra a). 
 
En aquest sentit, i atès el context en què ens trobem, convé recordar que, tal com ha 
posat de manifest aquesta Autoritat en dictàmens anteriors (particularment, en el 
dictamen CNS 7/2012 emès en resposta a una consulta que sobre aquesta mateixa 
qüestió ja va plantejar aquest mateix ajuntament), disponibles al web www.apd.cat, de 
les previsions de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), en 
quant a l’exercici del dret a la llibertat sindical per part dels sindicats més representatius 
(article 8) i de la doctrina constitucional existent en aquesta matèria (STC 281/2005, de 7 
de novembre), es desprèn l’existència d’habilitació legal suficient per poder enviar 
informació de naturalesa sindical i laboral als treballadors mitjançant el correu electrònic 
proporcionat per l’empresa -ja sigui el correu electrònic propi dels treballadors o bé una 
llista de distribució creada a tal efecte-, sempre que es respectin els límits establerts 
constitucionalment. 
 
Es tracta, en qualsevol cas, de comunicar informació de “naturalesa sindical i laboral” (FJ 
8 de la STC 281/2005), per tal de mantenir informats els treballadors de totes les 
qüestions que incideixin de manera directa o indirecta o que puguin tenir repercussió en 
les relacions laborals (STC 213/2002, d’11 de novembre). 
 
Per tant, cal dir que es tractaria d’informació que, en principi, no hauria de comprendre 
dades de caràcter personal, per la qual cosa la seva comunicació als treballadors no 
hauria de plantejar inconvenients des del punt de vista del dret a la protecció de dades 
(article 18.4 CE), més enllà de les consideracions fetes per aquesta Autoritat en els 
dictàmens emesos sobre aquesta qüestió (per exemple, CNS 41/2011 o CNS 7/2012, 
entre d’altres) en relació en concret amb el dret d’oposició dels treballadors a la recepció 
de correus electrònics amb contingut sindical –si concorren motius fundats i legítims 
relatius a una concreta situació personal- (articles 6.4 de la LOPD i 34 del RLOPD), als 
quals ens remetem. 
 

IV 
 
En el present cas, com s’ha vist, la informació comunicada als treballadors de 
l’ajuntament són les actes de la Comissió Mixta Paritària, de la Comissió de Valoració de 
Llocs de Treball i de la Comissió de Bases, per tant, a priori, informació de naturalesa 
laboral i d’interès dels empleats públics. 
 
Tant l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament (...), 
com el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament (...), preveuen la 
creació d’una Comissió Mixta Paritària (...), formada per 4 membres representants de la 
corporació i 4 membres representants de la Junta de Personal (en el cas del personal 
funcionari) o del Comitè d’Empresa (en el cas del personal laboral), amb funcions 

http://www.apd.cat/
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d’interpretació, vigilància, estudi i aplicació de, segons el cas, l’Acord o Conveni 
col·lectiu.  
 
Així mateix, tant l’Acord com el Conveni col·lectiu fan referència a la possible creació 
d’altres comissions de negociació entre el consistori i els representants dels treballadors, 
els pactes o acords de les quals han d’ésser recollits per la Comissió Mixta Paritària 
(article 4 g)).  
 
Podria entendre’s que, entre aquestes comissions, estarien la Comissió de Valoració de 
Llocs de Treball -a què l’Acord hi fa referència directa en el seu article 30 i el Conveni 
col·lectiu en el seu article 32- i la Comissió de Bases -a què tant l’Acord com el Conveni 
col·lectiu hi fan referència en el respectiu article 10-.  
 
En atenció a les funcions d’interpretació i aplicació dels acords de condicions de treball 
que tenen encomanades les dites comissions, les actes emeses per aquestes haurien de 
comprendre els pactes o acords que en aquest sentit s’adoptin en el si de la comissió de 
què es tracti –així, de fet, es desprèn de la informació aportada-, de manera que l’accés 
per part dels treballadors a la informació que s’hi conté podria entendre’s justificat en 
atenció al seu dret a ésser informats d’aquelles qüestions que puguin tenir repercussió 
en les seves relacions laborals o estatutàries, de conformitat amb l’article 8 de la LOLS, 
així com amb l’article 41 de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic (EBEP) i l’article 64 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (ET).  
 
A més, pel que fa als acords adoptats en el si de la Comissió Mixta Paritària sobre 
interpretació o aplicació del conveni (o acord), recollits en les actes, aquests tindran la 
mateixa eficàcia jurídica i tramitació que els convenis col·lectius (article 91.4 ET), de tal 
manera que seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província (article 90.3 
ET), resultant accessibles, per tant, per a qualsevol persona.  
 
Així mateix, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern –en vigor des del 10 de desembre de 2014-, estableix l’obligació de difondre 
aquella informació de què disposi l’ens local el coneixement de la qual sigui rellevant per 
garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de 
l’actuació pública (article 5.1). 
 
Per la seva part, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, d’aplicació als ens locals, pel que fa al seu Títol II, a 
partir de l’1 de gener de 2016, estableix l’obligació de difondre els convenis, els acords i 
els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical (article 9.1.i)). 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal, les actes d’aquestes comissions, en atenció 
a les funcions esmentades, haurien de comprendre només la informació identificativa de 
les persones que en formen part i la condició en què hi participen (representants de 
l’ajuntament i representants dels empleats públics i, si fos el cas, les persones 
designades per aquests com assessors). Així, de fet, es desprèn de les actes adjuntades 
amb l’escrit de consulta.   
 
Al respecte, cal dir que el coneixement de la dita informació personal pels treballadors de 
l’ajuntament no semblaria que hagués de plantejar inconvenients des del punt de vista de 
la protecció de dades.  
 
D’entrada, cal dir que es tracta d’informació que forma part del contingut mínim de l’acta. 
Així pot entendre’s per aplicació de les previsions establertes en la Llei 26/2010, del 3 
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d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
(article 20.1).  
 
La seva inclusió en l’acta s’adequaria, per tant, al principi de qualitat de les dades (article 
4.1 LOPD), segons el qual “les dades de caràcter personal només es poden recollir per 
ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, 
pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i 
legítimes per a les quals s’han obtingut”. 
 
Pel que fa a les dades de les persones que actuen en representació de l’ajuntament, el 
coneixement d’aquesta informació pels treballadors no resultaria contrari a la LOPD, si es 
té en compte el que disposa l’article 2.2 del RLOPD, que permetria la comunicació de 
dades identificatives de les persones que presten serveis en una persona jurídica, com 
ara el nom i cognoms, així com de les dades relatives al seu càrrec o funcions, l’adreça 
postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals.  
 
A més, cal dir que, de conformitat amb la Llei 19/2013, qualsevol ciutadà podria accedir a 
aquesta informació, atès que “los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de 
este título publicaran información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa 
que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, 
incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes 
órganos y su perfil y trayectoria profesional” (article 6.1). 
 
En els mateixos termes es pronuncia la Llei 19/2014 en el seu article 9.1.b). 
 
Pel que fa a les dades de les persones que actuen en representació dels treballadors, el 
coneixement d’aquesta informació pels treballadors tampoc hauria de resultar contrari a 
la LOPD, atès que, precisament pel fet d’actuar en representació seva, es tractaria 
d’informació de la qual en tindrien coneixement fruït del corresponent procés d’eleccions 
sindicals a la Junta de Personal o al Comitè d’Empresa de l’ajuntament (article 44 EBEP i 
article 67 ET, respectivament, així com article 16 del Real decret 1846/1994, del 9 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del 
personal al serveu de l’Administració General de l’Estat, d’aplicació supletòria als ens 
locals).  
 
La comunicació de qualsevol altra informació personal a través de les actes requeriria 
comptar amb el consentiment dels afectats o, en el seu defecte, amb una norma amb 
rang de llei que l’habilités (article 11 LOPD). 
 
Dit això, sens perjudici de l’existència d’habilitació legal suficient per comunicar als 
treballadors de l’ajuntament les dades personals a què s’ha fet referència, atès que la 
revelació d’aquesta informació comportaria un cert grau d’afectació al dret a la protecció 
de dades personals de les persones que assisteixen a les comissions, es podria plantejar 
l’opció de transmetre’ls un extracte de les actes en què constin els acords o pactes 
adoptats, sense incloure-hi, per tant, les dades dels assistents, atès que per assolir la 
finalitat perseguida amb la comunicació d’informació examinada no semblaria 
imprescindible que s’hagués de facilitar als treballadors el text íntegre de les actes. 
 
 
D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plantejada, es 
fan les següents, 
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Conclusions  
 
Les seccions sindicals amb representació a l’ajuntament estan habilitades per poder 
enviar informació d’interès sindical i laboral als treballadors mitjançant el correu electrònic 
facilitat pel consistori a tal efecte, sempre que es respectin els límits establerts 
constitucionalment (article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat 
sindical, i STC 281/2005).  
 
La comunicació de les actes de la Comissió Mixta Paritària, de la Comissió de Valoració 
de Llocs de Treball i de la Comissió de Bases s’adequaria en el present cas a la 
normativa de protecció de dades, en la mesura que comprenen informació de naturalesa 
estrictament laboral i, pel que fa a les dades de caràcter personal, només la informació 
identificativa dels membres que en formen part, així com la condició per la qual hi 
intervenen (article 4 LOPD). 
 
Barcelona, 23 de març de 2015 
 
 
 


