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                       CNS 45/2019 
 
Dictamen en relació amb la consulta formulada per un ajuntament sobre l’accés per part 
d’un delegat sindical a diferents recursos de reposició formulats pels treballadors de 
l’Ajuntament dins del procediment de valoració dels llocs de treball i d’aprovació de la 
relació de llocs de treball  
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una sol·licitud de dictamen d’un 
sobre la possibilitat de lliurar a un delegat sindical els recursos de reposició formulats pels 
treballadors de l’ajuntament dins del procediment de valoració dels llocs de treball i d’aprovació 
de la relació de llocs de treball. 
 
Analitzada la consulta, que s’acompanya de l’escrit presentat a l’ajuntament pel delegat sindical, 
d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica emeto l’informe següent: 
 
 
 

I 
 
           (...) 
 
 

II 
 
L’Ajuntament sol·licita a aquesta Autoritat el seu pronunciament sobre la possibilitat de comunicar 
a un representant dels treballadors la documentació sol·licitada consistent en (en els termes 
formulats pel mateix sol·licitant) els “recursos de reposició formulats pels treballadors de 
l’ajuntament dins el procediment administratiu de relació i valoració de llocs de treball, tal com 
dictamina la llei de Transparència, un cop finalitzat el termini de presentació”. 
 
L’ajuntament no aporta cap altra informació que permeti identificar el context en que aquesta 
sol·licitud ha estat presentada, si fa referència a un procediment en tràmit o un procediment 
finalitzat, ni a quin tràmit del procediment d’elaboració o revisió de la relació de llocs de treball fa 
referència.  
 
Des del punt de vista de la normativa de protecció de dades escau analitzar, en primer lloc, si la 
informació sol·licitada conté dades personals en els termes 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 les dades personals (en endavant, RGPD). Aquest defineix les dades 
personals com ”toda información sobre una persona física identificada o identificable («el 
interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo 
un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o 
varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural 
o social de dicha persona. ”(article 4.1 RGPD). 
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Respecte de la relació de llocs de treball (RLT), que és la matèria de l’expedient sobre el qual 
s’efectua la sol·licitud d’accés, l’article 74 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP), estableix: “Les administracions públiques han 
d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments 
organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes 
de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.” .  
 
Pel que fa als ens locals, l’art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  (TRLMRLC) estableix, en relació 
amb la relació de llocs de treball (RLT), que: 
 

“(...) 
 2. Els ens locals han de formar la relació de llocs de treball de llur organització, d'acord amb 
el que estableix la legislació bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat.  
 
3. La relació de llocs de treball pot atribuir, excepcionalment, a algun o a alguns d'aquests 
llocs la condició de polivalent, d'acord amb les necessitats especials de l'ens local. En aquest 
cas, s'han de determinar els períodes temporals corresponents, i les condicions generals de 
selecció han de comprendre els requisits exigibles per a exercir les diferents funcions 
assignades al lloc de treball.  
 
4. S'ha de trametre còpia de la relació de llocs de treball –així com de la plantilla- al 
Departament competent de la Generalitat en matèria de cooperació amb l'Administració local 
de Catalunya, en el termini de trenta dies des de l'aprovació, així com publicar-la íntegrament 
al BOP i al DOGC.” 

 
Així mateix, és d’aplicació el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un text únic del preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, que en els seus articles 29 a 33 regula les relacions de llocs de treball i les seves 
característiques, així com els criteris de classificació de personal, i els manuals d’organització 
(article 66). 
 
Per tant l’RLT és l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació de tots els llocs de 
treball d’una determinada organització, agrupats per funcionaris, personal eventual i laboral, que 
estableix, entre altres, els cossos i escales als que s’adscriu cada lloc de treball, el sistema de 
provisió de cada lloc, el grup d’adscripció, requisits d’accés i les retribucions complementàries. El 
seu contingut, que no incorpora dades personals, és públic.  
 
La publicitat de l’RLT deriva tant de la normativa de funció pública com de la normativa de 
transparència que preveu a l’article 9.1.d) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (LTC en endavant), que la informació relativa a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer pública en 
aplicació del principi de transparència ha d’incloure “la relació de llocs de treball del personal 
funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no 
vinculats a cap lloc de treball de la dita relació de llocs”. 
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L’elaboració de la relació de llocs de treball, d’acord amb la normativa de funció pública requereix 
la realització, com a mínim dels tràmits consistents en la descripció, la valoració i classificació 
dels llocs de treball; la negociació amb la representació sindical d’aquells aspectes previstos a 
l’article 37.1 de l’EBEP; i, finalment, la seva publicació.  
 
Així, l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, estableix, pel que fa la procediment l’elaboració i 
modificació de les RLT, el següent: 
 

“- 1 L’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar a criteris de racionalitat, 
economia i eficàcia. Per a la seva justificació s’han d’incorporar en aquestes relacions els 
documents següents: 
 
a) L’estudi justificatiu de l’estructura administrativa o el seu organigrama funcional. 
 
b) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els criteris de titulació, 
especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, dedicació, incompatibilitat, 
perillositat i penositat. 
 
- 2 La definició dels llocs de treball requereix l’anàlisi prèvia i la descripció de cada lloc i la 
seva posterior classificació, a l’efecte de determinar, en el cas de llocs reservats a funcionaris 
de carrera, un dels trenta nivells que quantifiquen el complement de destinació assignat i, si 
s’escau, el complement específic. 
 
- 3 La modificació de la relació de llocs de treball, en el supòsit a què es refereix l’article 27.1 
d’aquest Reglament, s’ha de justificar mitjançant la memòria que acrediti les circumstàncies 
de l’article 27.2 d’aquest Reglament i, si s’escau, la definició dels llocs de què es tracti.” 

 
Els diferents tràmits que integren expedient corresponent a l’aprovació de la RLT poden contenir 
dades personals de les persones que han intervingut en la seva aprovació i de terceres persones 
(per exemple persones que hagin presentat al·legacions en un tràmit d’informació pública, o 
persones que hagin interposat un recurs en algun dels seus tràmits). Les dades de què disposa 
l’Ajuntament, respecte d’aquests expedients són dades personals i queden protegides pels 
principis i garanties que estableix l’RGPD. 
 
 

III 
 
D’acord amb la definició de tractament de l’article 4.2 de l’RGPD “la consulta, la utilització, la 
comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o 
interconnexió, limitació, supressió o destrucció” de dades personals, són tractaments de dades 
sotmesos als principis i garanties de l’RGPD. Per tant, la comunicació de dades personals per 
part de l’Ajuntament, com a conseqüència de la sol·licitud efectuada per la persona ara reclamant, 
és un tractament de dades en els termes de l’RGPD. 
 
L’RGPD disposa que tot tractament de dades personals ha de ser lícit, lleial i transparent en 
relació amb l’interessat (article 5.1.a)) i, en aquest sentit, estableix un sistema de legitimació del 



  
 

 
 

4

tractament de dades que es fonamenta en la necessitat de què concorri alguna de les bases 
jurídiques establertes al seu article 6.1. En concret, els apartats c) i e) de l’article 6.1 de l’RGPD 
disposen respectivament, que el tractament serà lícit si “es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”, o si “es necesario para el 
cumplimiento de una misión realitzada en interès público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento”.  
 
Tal com es desprèn de l’article 6.3 de l’RGPD i recull expressament l’article 8 la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD), el tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en aquestes bases 
jurídiques de l’article 6.1.c) i 6.1.e) de l’RGPD quan així ho estableixi una norma amb rang de llei.   
 
Alhora, l’article 86 RGPD, disposa que “Los datos personales de documentos oficiales en 
posesión de alguna autoridad pública u organismo público o una entidad privada para la 
realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, 
organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que 
se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la 
protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento.” 
 
En aquest sentit la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LTC en endavant) té per objecte, entre d’altres, “regular i garantir el dret 
d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques” (art 1.1.b).  
 
En concret, l’article 18 de l’LTC estableix que “les persones tenen el dret d’accedir a la informació 
pública, a què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol 
persona jurídica legalment constituïda” (apartat 1). L’esmentat article 2.b) defineix “informació 
pública” com “la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com 
a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li 
subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei”.  
 
Així mateix, la disposició addicional primera de l’LTC estableix que “l’accés dels interessats als 
documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació 
sobre règim jurídic i procediment administratiu”. 
 
D’acord amb aquesta previsió, quan la sol·licitud d’accés s’efectuï per una persona interessada 
en un procediment administratiu que estigui en tràmit, serà d’aplicació la normativa de 
procediment administratiu.  
 
A aquest respecte l’article 53.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPAC) reconeix a les persones interessades en un 
procediment administratiu, entre altres, el dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents 
continguts en els procediments en els quals tenen aquesta condició. 
 
I, en el mateix sentit, l’article 26 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, reconeix que els ciutadans que tenen la condició 
de persones interessades en un procediment administratiu en tramitació tenen dret a accedir a 
l’expedient i a obtenir còpia dels documents que en formen part. 
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Això sense perjudici de l’aplicació en aquests procediments de les limitacions previstes en l’LTC, 
d’acord amb el que estableix l’article 82.1 de l’LPAC  
 
A manca d’altra informació i atesos els termes en que s’efectua la sol·licitud i la referència 
expressa a la legislació de transparència, hem d’entendre que el sol·licitant no actua com a 
interessat en el procediment i que l’accés està sotmès a la normativa de transparència. 
 
Per tant, la documentació sol·licitada pel representant dels treballadors, és “informació pública” 
als efectes de l’LTC i restaria sotmesa al règim d’accés previst en aquesta normativa. En 
conseqüència, des del punt de vista del dret a la protecció de dades personals, la comunicació 
d’aquesta informació es pot considerar un tractament lícit emparat en la lletra c) de l’article 6.1 de 
l’RGPD, sempre que s’adeqüi al que estableix la legislació de transparència i la resta de principis 
i garanties de l’RGPD. 
 
 

IV 
 
D’acord amb l’article 20 i següents de l’LTC, el dret d’accés a la informació pública pot ser denegat 
o restringit per les causes expressament establertes a les lleis. En concret i pel que fa a la 
informació que conté dades personals cal aplicar el règim previst als articles 23 i 24 de l’LTC. 
 
Així, d’acord amb l’article 23 de l’LTC “les sol·licituds d’accés a la informació pública han d’ésser 
denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, 
com ara les relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la 
salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que 
no comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que l’afectat hi consenti expressament per 
mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.”  
 
Per la seva part, l’article 15.1 de la Llei 19/2013 estableix que “(...) Si la información incluyese 
datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o 
administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá 
autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél 
estuviera amparado por una norma con rango de Ley.”  
 
Aquests preceptes limiten l’accés a les dades relatives a la salut física o psíquica o qualsevol altra 
informació mereixedora d’especial protecció. En el cas que ens ocupa sembla que es pot 
descartar, a priori, que la informació sol·licitada contingui categories especials de dades, però cas 
que en contingués, caldria limitar-ne l’accés. 
 
En el cas que els recursos sol·licitats aparegués informació sobre els empleats o càrrecs públics 
encarregats de la tramitació de l’expedient, l’article 24.1 de l’LTC disposa que “S’ha de donar 
accés a la informació pública si es tracta d’informació directament relacionada amb l’organització, 
el funcionament o l’activitat pública de l’Administració que contingui dades personals merament 
identificatives llevat que, excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la protecció de 
dades personals o altres drets constitucionalment protegits”.  
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En conseqüència, d’acord amb aquest precepte no hi hauria d’haver inconvenient en facilitar al 
reclamant, les dades merament identificatives (nom i cognoms i càrrec) de les persones 
responsables de la tramitació del procediment que pogués contenir els recursos presentats.  
 
 

V 
 
Més enllà d’això, a l’accés a la resta d’informació personal dels treballadors que han presentat un 
recurs en el procediment d’elaboració de l’RLT li serà d’aplicació l’article 24.2 de l’LTC segons el 
qual quan “es tracta d’altra informació que conté dades personals no incloses a l’article 23 es pot 
donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació 
i els drets de les persones afectades. Per a dur a terme aquesta ponderació s’ha de tenir en 
compte, entre altres, les circumstàncies següents:  
 
a) El temps transcorregut.  
b) La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i les 
garanties que s’ofereixin.  
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat.  
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones. (...).”  
 
Així, l’accés a la informació personal sol·licitada passa per una ponderació raonada prèvia entre 
l’interès públic en la divulgació de la informació i els drets de les persones afectades. 
 
Es pot descartar, a priori, que la documentació sol·licitada faci referència a menors d’edat, així 
com que la seva comunicació pugui afectar a la seguretat de les persones.  
 
Pel que fa a la finalitat de l’accés, tot i que d’acord amb l’article 18.2 de l’LTC, l’exercici del dret 
d’accés no resta subjecte a motivació, el fet que el sol·licitant expressi quina és la finalitat que 
persegueix i, en definitiva, els motius pels quals interessa conèixer la informació, afegeix un 
element rellevant a tenir en compte per determinar si es pot concedir l’accés, ja que la finalitat, 
d’acord amb l’article 24.2 b) LTC, és un dels elements de ponderació entre l’interès públic en la 
divulgació de la informació i el dret de les persones afectades. 
 
En el cas que ens ocupa, la persona que efectua la sol·licitud no manifesta quina és la finalitat de 
l’accés més enllà de fer constar que presenta l’escrit en la seva condició de “delegat sindical i 
membre de la Mesa de negociació col·lectiva de treballadors” i en representació del “comitè de 
funcionaris i laborals de l’ajuntament”. Aquesta qüestió és rellevant, atès que les juntes o delegats 
de personal (art. 39  del l’EBEP), així com el Comitè d’Empresa (art. 63 del text refós de l’Estatut 
dels Treballadors, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, en endavant ET), 
són els òrgans específics de representació dels funcionaris i dels treballadors públics amb 
contracte laboral respectivament, i com a tals, exerceixen les funcions que els atorga la 
corresponent normativa (art. 40 EBEP i 64 ET), entre d’altres, la funció de vigilància del 
compliment de la normativa vigent. 
 
En concret, l’article 40.1.a) de l’EBEP, disposa que les Juntes de personal i els Delegats de 
personal tenen les funcions següents:  
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“1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes 
funciones, en sus respectivos ámbitos: 
a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la 
evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y 
programas de mejora del rendimiento. 
b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado 
total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización 
y métodos de trabajo. 
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 
d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de 
trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. 
e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones 
legales oportunas ante los organismos competentes. 
f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de 
cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.” 

 
A més, aquest mateix article, els reconeix una habilitació com a interessats en els procediments 
administratius quan estableix que “Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión 
mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, 
estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos 
administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito 
de sus funciones”. (article 40.2 EBEP) 
 
Pel que fa al personal laboral, l’article 64 de l’ET estableix que el Comitè d’empresa té dret a ser 
informat sobre les qüestions que puguin afectar els treballadors, i sobre la situació de l’empresa i 
l’evolució de l’ocupació d’aquesta, entre d’altres.  
 
Per altra banda, no es pot obviar la participació dels sindicats en els procediments d’aprovació i 
de modificació de l’RLT. En aquests sentit l’article 37.1 de l’EBEP estableix la necessitat d’un 
procés de negociació en diverses matèries, entre les quals: “b) La determinación y aplicación de 
las retribuciones complementarias de los funcionarios, i c) Las normas que fijen los criterios 
generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de 
trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.” . 
 
D’acord amb aquesta previsió, l’aprovació de l’RLT i aquelles modificacions que tenen repercussió 
sobre les condicions de treball del personal com per exemple, l’assignació de noves tasques als 
llocs de treball, l’adscripció de llocs de treball a diferents grups, els requisits de titulació o 
coneixement de llengües, el sistema de provisió, la modificació del règim de jornada laboral o 
modificacions retributives, comporten un procés de negociació amb els representats dels 
treballadors.  
 
En aquest context, d’acord amb la normativa de funció pública, els representants dels treballadors 
que participen en el procediment negociador d’aprovació o modificació de l’RLT, i, en exercici 
d’aquestes funcions (atribuïdes legalment), o quan tenen la condició d’interessats en un 
procediment administratiu han de tenir accés a la documentació que integra l’expedient 
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d’aprovació o modificació de l’RLT que els permeti analitzar i valorar aquelles qüestions que 
tinguin repercussió sobre les condicions de treball del personal.  
 
En aquest sentit, la Sentència del Tribunal suprem de STS 111/2018, de 7 de febrer, ve a recollir 
el criteri que  
 
“ (...) los órganos de representación de los trabajadores (art. 64 ET ) y los delegados sindicales ( 
art. 10.3 de la Ley Orgánica 10/1985 - LOLS-) son los únicos que tienen reconocido el derecho a 
acceder a determinada información en la medida que ésta constituye el instrumento 
imprescindible para que puedan desarrollar las funciones de representación, defensa, vigilancia 
y control que les son propias ( STC 142/93 y STS/4ª de 21 diciembre 2015 -rec. 56/2015 -). En 
particular, las organizaciones sindicales -como la demandante y las demás adheridas a la 
demanda- necesitan poder dar cumplimiento a la función que constitucionalmente tienen atribuida 
( arts. 7 y 28 CE ), para lo que les va a resultar imprescindible acceder a determinados datos de 
los trabajadores a cuya representación y defensa se deben, sin que tal función se limite en todos 
los casos a sus propios afiliados, pues será la concreta necesidad y finalidad de su ámbito de 
actuación la que servirá para delimitar el tipo de dato y el alcance del contenido de la información 
que se precise. 
 
(...) estará justificado que la empresa comunique datos personales de los trabajadores a los 
representantes legales y/o sindicales a fin de que éstos puedan ejercer las competencias que la 
ley les confiere siendo este un escenario que se ajusta a la excepción del art. 11.2 a) LOPD . 
Parece evidente que si, tanto el art. 64 ET, como el 10.3.1 LOLS confieren derechos de 
información y documentación a los representantes unitarios y sindicales, la obtención de la misma 
por la comunicación de la empresa se hallará amparada por esa excepción cuando, 
efectivamente, se trate de datos que tengan directa conexión con el ejercicio de aquellas 
competencias.” 
 
En el cas que ens ocupa cal tenir en consideració no només el dret que tenen els representants 
del treballadors a ser informats en aquells aspectes que afecten a les condicions de treball, així 
com de vigilància del compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, 
d’acord amb l’establert als esmentats articles 40 de l’EBEP i 64 de l’ET, que els permetria, així 
mateix, accedir a la documentació que integra l’expedient d’aprovació o modificació de l’RLT, sinó 
especialment el fet que han d’intervenir en la negociació dels aspectes previstos a l’article 37.1 
EBEP que es poden veure afectats per l’aprovació o la modificació de l’RLT. 
 
Ara bé, pel que fa a l’accés a les dades personal dels treballadors que han presentat un recurs 
en el procediment d’elaboració de l’RLT, la ponderació dels interessos en joc passa per analitzar 
si el dret dels representants dels treballadors emparat en l’exercici de les funcions que la 
normativa de funció pública els atribueix ha de prevaler sobre la privacitat dels treballadors 
municipals que han presentat un recurs (posem per cas pel que fa al procediment de valoració 
d’un lloc de treball que ha de comportar finalment l’atribució d’un determinat complement de 
destinació o d’un règim específic de dedicació). 
 
Caldrà analitzar si aquestes dades són necessàries per a l’exercici de les seves funcions, tenint 
en consideració el principi de minimització, segons el qual les dades tractades han de ser 
“Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals 
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es tracten (minimització de dades)” (article 5.1.c) de l’RGPD. Es a dir, si aquesta finalitat es pot 
assolir igualment mitjançant la comunicació de la informació de forma menys intrusiva.  
 
D’entrada, i a manca de major concreció sobre la finalitat de l’accés, la finalitat perseguida pel 
representant dels treballadors, emmarcada en les funcions a què ens hem referit, es podria assolir 
igualment accedint a informació sobre el nombre de recursos presentats, les al·legacions 
formulades, quina ha estat la resposta de l’òrgan encarregat de la tramitació, i les conseqüències 
que ha tingut en la tramitació de l’expedient, sense necessitat de desvelar la identitat de les 
persones que els han efectuat. 
 
Cal tenir en consideració que l’article 25 de l’LTC preveu la possibilitat de donar accés parcial a 
la informació sol·licitada en els supòsits en que sigui aplicable algun dels límits d’accés a la 
informació pública: “si és aplicable algun dels límits d’accés a la informació pública establerts pels 
articles anteriors, la denegació d’accés només afecta la part corresponent de la documentació, i 
s’ha d’autoritzar l’accés restringit a la resta de dades”. 
 
No es pot obviar que facilitar aquesta informació, que ve referida a un col·lectiu acotat i reduït de 
persones (les persones treballadores de l’ajuntament), i que facilita informació sobre el contingut 
dels recursos i les al·legacions efectuades, (que poden versar sobre qüestions, com per exemple 
la disconformitat amb la valoració d’una determinada plaça o els requisits que s’estableixin per 
ocupar-la) poden, en algun supòsit, fer identificable a la persona que l’ha presentat, fins i tot si no 
es faciliten dades que permetin identificar-la directament. Però malgrat això, aquest risc es 
considera acceptable ateses la funcions atribuïdes als representants dels treballadors i la 
necessitat de conèixer les al·legacions efectuades.  
 
En conseqüència, d’acord amb la normativa de protecció de dades, la ponderació dels interessos 
en joc portaria a concloure que, en principi, per a l’exercici de les funcions que els representants 
dels treballadors tenen encomanades en relació amb el procediment de valoració dels llocs de 
treball i aprovació de l’RLT, no resulta necessari conèixer la identitat de les persones que han 
presentat aquests recursos, però es pot facilitar la informació relativa al contingut dels recursos i 
el resultat dels mateixos. 
 
 
D’acord amb les consideracions efectuades en aquest informe en relació amb la consulta 
plantejada es fan les següents,  
 
 
Conclusions 
 
La normativa de protecció de dades no impediria l’accés del representant dels treballadors a la 
informació relativa el nombre de recursos presentats, les al·legacions formulades, quina ha estat 
la resposta de l’òrgan encarregat de la tramitació, i les conseqüències que ha tingut en la 
tramitació de l’expedient. En canvi, i a falta de major concreció en la sol·licitud d’accés, no 
resultaria justificat donar accés al text íntegre dels recursos de manera que es pogués identificar 
directament les persones afectades.  
 
Barcelona, 9 d’octubre de 2019    


