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Identificació de l’expedient 

 

Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 1/2019, referent a l’Ajuntament de Santa 

Perpètua de Mogoda 

 

Antecedents 

 

1. En data 03/01/2019, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit 

d’una persona pel qual formulava una denúncia contra l’Ajuntament de Santa Perpètua de 

Mogoda, amb motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades de 

caràcter personal. En concret, la persona denunciant exposava que com a representant electe 

del sindicat de (...)dins l’Ajuntament denunciat, va sol·licitar les gravacions de les reunions de la 

Mesa General de Negociació celebrades els dies 22/11/2018, 30/11/2018 i 4/12/2018, i que no 

li van ser entregades sota l’argument que “No existeix cap arxiu de registre de gravacions. Les 

persones assistents a la Mesa van donar els seu permís únicament per fer una gravació que 

faciliti la tasca de redactar una acta”. La persona denunciant manifestava que la no conservació 

de les gravacions de les actes relatives a les reunions de l’òrgan col·legiat implicaven la 

vulneració dels articles 16 i 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic (en endavant, LRJSP). 

 

La persona denunciant aportava diversa documentació relativa als fets denunciats, en concret: 

- Còpia de la instància presentada per la persona denunciant, com a representant del 

sindicat (...) Santa Perpètua de Mogoda, de data (...), a través de la qual sol·licita l’accés 

als documents àudio de les actes de les citades reunions de la Mesa General de 

Negociació. 

- Còpia de l’ofici de resposta de l’Ajuntament, de data (...), en què s’exposa que “una 

vegada elaborada la redacció (de les actes), es realitza la destrucció corresponent, 

donat que en l’autorització no hi havia consentiment dels membres de la Mesa per al 

tractament àudios, ni de mecanització, ni derivació d’aquest arxiu”. 

- Impressió del correu electrònic de data 11/12/2018 enviat des de l’adreça electrònica de 

“(...)” en el qual se sol·licita les controvertides “grabaciones de audio” , i la resposta a 

aquesta petició, emesa per l’Ajuntament en data 12/12/2018, en els mateixos termes a 

dalt indicats. 

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP (...)), 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, la identificació de la persona o persones que en poguessin ser 

responsables i les circumstàncies rellevants que hi concorrien. 

 

3. En aquesta fase d’informació, en data 15/01/2019 es va requerir l’entitat denunciada perquè 

informés sobre si es van gravar les reunions de la Mesa General de Negociació dels dies 
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22/11/2018, 30/11/2018 i 4/12/2018, i en el seu cas, si abans d’efectuar aquest tractament de 

dades personals, es va informar a tots els assistents al respecte, segons els previst a l’article 13 

de l’RGPD, i en particular sobre els fins perseguits (art.13.1.c) i sobre el termini de conservació 

de les dades (art.13.2.a). Així mateix, es va requerir l’Ajuntament perquè confirmés si un cop 

redactades les actes de les reunions esmentades, es van suprimir les gravacions respectives, i 

en tot cas, que informés si en data 11/12/2018 quan es va sol·licitar l’accés a les dites 

gravacions, ja s’havien suprimit. 

 

4. En data 27/03/2019, l’Ajuntament va respondre el requeriment esmentat a través d’un escrit 

en què exposava el següent:  

 

- Que “la primera reunió de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes convocada 

pels actuals representants de l’administració, va ser en data 20 de setembre de 2018, i en 

aquesta, abans d’iniciar la sessió, es va comunicar verbalment a tots els assistents si no tenien 

inconvenient en continuar fent servir, com fins ara, una gravadora com a eina de reforç per a la 

funcionària secretària. En cap moment, cap membre de la Mesa va manifestar dubte ni 

impediment, doncs la proposta plantejada ja formava part de l’habitual en les reunions de Mesa 

donat que, com he comentat, ja s’emprava aquest sistema des de feia temps.” 

- Que “a les reunions de la Mesa General de Negociació que hem realitzat durant el segon 

semestre del 2018, s’ha fet servir una gravadora per col·laborar en la presa de l’acta, inclosa les 

realitzades en 30 de novembre i 4 de desembre; no així  el 22 de novembre que l’aparell no va 

funcionar”. 

- Que “immediatament a cada redacció es procedeix a l’eliminació de les respectives 

gravacions. No hi ha cap tractament del fitxer. L’únic ús que es dona d’aquesta gravació és ser 

escoltada per la funcionària amb funcions de secretària i només en casos de dubte respecte a 

les notes preses per ella mateixa, per poder redactar l’acta corresponent, i suprimir el registre 

amb caràcter immediat a l’elaboració”. 

 

5. En data 29/03/2019, la persona denunciant a través d’un correu electrònic adreçat a 

l’Autoritat, presenta com a documentació complementària, còpia d’un escrit presentat davant 

l’Ajuntament en data (...), en nom de la secció sindical (...), en la qual manifesten la seva 

disconformitat amb el nou model d’“Avís informatiu tractament de dades de les reunions de la 

Mesa General de Negociació”, per ser contrari a la LRJSP. 

 

6. En data 15/05/2019 i encara en el marc d’aquesta fase d’informació prèvia, la persona 

denunciant adreça un nou correu electrònic a l’Autoritat a través del qual posa de manifest el 

seu desacord sobre el Decret núm. 2019/646, dictat en data 28/03/2019 per l’alcaldessa, en el 

qual resol, entre d’altres, “acordar la no gravació en les pròximes reunions de la Mesa General 

de Negociació”. 

 

 

Fonaments de dret 
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1. D’acord amb el que preveuen els articles 90.1 de l’LPAC i 2 del Decret 278/1993, en relació 

amb l’article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, i l’article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta resolució la directora de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

2. A partir del relat de fets que s’ha exposat a l’apartat d’antecedents, cal analitzar els fets 

denunciats, els quals val a dir correspon analitzar des de l’òptica de la legislació de protecció de 

dades, precisió que es fa perquè en la denúncia formulada davant aquesta Autoritat, s’esgrimeix 

el presumpte incompliment de diversos preceptes de la LRJSP, anàlisi que no correspon 

efectuar aquí, per ser una qüestió aliena a les competències d’aquesta Autoritat.  

 

Efectuada aquesta precisió, el primer que cal posar de manifest és que del contingut de l’escrit 

de denúncia s’infereix que es basa en el fet que les gravacions efectuades durant les reunions 

de la Mesa General de Negociació no es van conservar, la qual cosa hauria impedit satisfer la 

sol·licitud d’accés a aquestes gravacions. Així mateix, la persona denunciant també posa de 

manifest la seva disconformitat per l’aprovació del Decret d’alcaldia núm.2019/646 de data 

28/03/2019, en el qual en el punt tercer de la part dispositiva resol acordar la no gravació en les 

pròximes reunions de la Mesa General de Negociació. 

 
Així, la queixa de la persona denunciant no es refereix al tractament de dades efectuat amb 

motiu de l’enregistrament de les diferents sessions celebrades per l’òrgan col·legiat indicat, sinó 

per la posterior i quasi immediata eliminació del citat document àudio, la qual cosa comportà 

inevitablement que no se li pogués fer efectiu el dret d’accés que havia exercit.  

 
La regulació del funcionament dels òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques 

està regulada en els articles 15 a 18 de l’LRJSP. Al respecte, escau assenyalar novament que 

no és competència d’aquesta Autoritat entrar a l’anàlisi sobre si la sistemàtica seguida en 

l’elaboració de les actes de les sessions i el seu tractament posterior és o no conforme a 

l’LRJSP. El que si correspon analitzar a aquesta Autoritat és si en el marc d’aquestes sessions 

de l’òrgan col·legiat indicat, els tractaments de dades personals  han respectat la normativa de 

protecció de dades, i en especial, els principis recollits a l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament  europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades (en endavant, l’RGPD). 

 

Un cop assentat l’anterior, cal reconèixer que l’article 18 de l’LRJSP regula les “videoactes” o 

“actes multimèdia” com a sistema que permet l’elaboració de les actes de les sessions dels  

òrgans col·legiats administratius d’una manera més ràpida, transparent i segura. Aquest 

precepte disposa el següent:  
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“1. De cada sessió que celebri l’òrgan col·legiat n’ha d’estendre acta el secretari, que ha 

d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del 

lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut 

dels acords adoptats. 

 La sessió que celebri l’òrgan col·legiat es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, 

juntament amb la certificació expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots 

els documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden 

acompanyar l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les 

deliberacions. 

 

2.L’acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent immediata. El 

secretari ha d’elaborar l’acta amb el vistiplau del president i l’ha de remetre per mitjans 

electrònics als membres de l’òrgan col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos mitjans 

la seva conformitat o objeccions al text, als efectes d’aprovar-la; en cas afirmatiu, es considera 

aprovada en la mateixa reunió. 

 Quan s’hagi optat per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització de 

documents en suport electrònic, s’han de conservar de manera que es garanteixi la integritat i 

l’autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés a aquests per part dels membres de 

l’òrgan col·legiat” 

 

D’acord amb aquest precepte, les sessions de l’òrgan col·legiat esmentat es podien enregistrar, 

si bé aquests enregistraments no es converteixen per si mateixos en l’acta de la sessió, sinó que 

la Llei considera que són instruments que poden o no acompanyar l’acta que ha elaborat la 

persona secretària amb tota la resta de requeriments de contingut establerts per la normativa 

aplicable. És a dir, els enregistraments de les sessions d’òrgans col·legiats són en principi 

potestatius -tret que una norma específica disposi el contrari-, de la mateixa manera que el fitxer 

àudio que en resulti pot o no acompanyar l’acta. En aquest punt, cal posar en relleu que 

l’Ajuntament ha informat que els enregistraments controvertits de les sessions tenien com a 

única finalitat la de poder servir d’ajuda a la persona secretària de l’òrgan col·legiat, per a la 

posterior tasca de redactar l’acta corresponent, pràctica força habitual en les sessions dels 

òrgans col·legiats. D’aquesta finalitat s’hauria informat degudament als assistents a la reunió, 

així com de l’eliminació de l’arxiu d’àudio un cop redactada l’acta (termini de conservació), tot 

això en compliment del previst a l’article 13 de l’RGPD. Així doncs, els enregistraments objecte 

de denúncia no es duien a terme per tal d’elaborar una acta amb un arxiu àudio multimèdia en 

què es pogués escoltar el què ha ocorregut en cadascun dels punts de sessió, sinó que tindria 

finalitat únicament la d’ajudar a la persona secretària encarregada de la redacció de l’acta, per 

aclarir els possibles dubtes sobre les manifestacions efectuades per cadascú sobre algun punt o 

acord en concret. És per això, que un cop elaborades les actes corresponents, la sistemàtica 

establerta era la de procedir a la immediata destrucció dels enregistraments.  

 

Sobre això, cal acudir a l’article 5 de l’RGPD, que regula els principis relatius al tractament de 

dades personals, i en concret a l’apartat 1, lletra e), el qual estableix el següent: 

 

“1. Los datos personales serán: 
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 (...) 

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más 

tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales 

podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con 

fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación delas 

medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de 

proteger los derechos y libertades del interesado (“limitación del plazo de conservación”)” 

 

Doncs bé, en aquest cas es considera que l’eliminació de l’àudio, el qual no es va enregistrar 

amb la finalitat d’elaborar una acta amb un arxiu multimèdia, sinó amb la finalitat ja indicada de 

servir d’ajuda per l’elaboració de l’acta escrita, es considera que va ser adequada, atès que un 

cop es va donar compliment a la finalitat sobre la qual s’havia informat els assistents sense que 

hi constés oposició per part de cap dels membres de l’òrgan col·legiat, no era necessària la 

conservació del document àudio. Així, partint de la premissa de la no obligació del responsable 

del tractament de mantenir les referides gravacions,  escau citar l’article 11 de l’RGPD, el qual 

preveu que si les finalitats per les quals un responsable tracta dades personals  “no requieren o 

ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no estará obligado a 

mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la 

única finalidad de cumplir el presente Reglamento”, i especialment l’apartat 2 de l’article que 

afegeix que en aquests casos com el present en els que el responsable sigui capaç de 

demostrar que no pot identificar a l’interessat “no se aplicaran los artículos 15 a 20, excepto 

cuando el interesado, a efectos del ejercicio de sus derechos en virtud de dichos artículos, 

facilite información adicional que permita su identificación”.Finalment, pel que fa a la queixa de 

la persona denunciant sobre el Decret d’alcaldia núm. núm.2019/646, en el qual es resol que les 

actes de les sessions de la Mesa General de Negociació no es gravaran, indicar que sota la 

prisma de la normativa de protecció de dades no es troba cap impediment en tal decisió, sense 

que sigui objecte d’aquesta resolució entrar a analitzar si la formalització del dit Decret es va dur 

a terme de conformitat amb el procediment establert a l’efecte. 

 
3. De conformitat amb tot el que s’ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que durant les 

actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s’ha acreditat que hi hagi indicis 

racionals que permetin imputar cap fet que pugui ser constitutiu d’alguna de les infraccions 

previstes a la legislació aplicable, escau acordar l’arxiu d’aquestes actuacions..  

 

L’article 89 de l’LPAC, en consonància amb els articles 10.2 i 20.1 del Decret 278/1993, preveu 

que escau arxivar les actuacions quan en la instrucció del procediment es posa de manifest el 

següent :“a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció”. 

 

Resolució 

 

Per tant, resolc:  
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1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP (...), relatives a l’Ajuntament de Santa 

Perpètua de Mogoda. 

 

2. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i comunicar-la a la 

persona denunciant. 

 

3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l’Autoritat (www.apd.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 l’article 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 denunciada 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 preveu l’article 123 i 

següents de la Llei 39/2015. 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. 

 

Igualment, l’entitat denunciada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 

per defensar els seus interessos. 

 

 

La directora, 

http://www.apd.cat/

