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En aquesta resolució s’han ocultat les mencions a la població afectada per tal de donar 

compliment a l’art. 17.2 de la Llei 32/2010, atès que en cas de revelar el nom de la població 

afectada, es podrien identificar també les persones físiques afectades. 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 51/2019, referent al Consorci de les (...) 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 18/02/2019, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit d’una persona pel qual formulava una denúncia contra el Consorci de les (...) (en 
endavant(...)), amb motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de 
dades personals. 
 
En concret, la persona denunciant exposava que “a la nostra  web del (...)en l’apartat Tauler 
d’edictes, s’ha penjat una resolució sobre la composició del Comitè d’Empresa del Consorci, 
amb nom i cognoms i filiació sindical de manera pública i amb accés a tothom”, i afegia 
l’adreça URL on trobar el document referenciat (...). La persona denunciant es queixava que 
la publicació s’havia fet sense el consentiment previ de les persones afectades. 
 
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 51/2019), 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 data 20/02/2019, en aquesta fase d’informació prèvia, l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat 
va fer una sèrie de comprovacions a través d’Internet sobre els fets objecte de denúncia, les 
quals van ser diligenciades en la mateixa data. Així, es va constatar que seguint els passos 
que indicava la persona denunciant, efectivament es podia accedir al document denominat 
“Composició Comitè d'Empresa Consorci de les (...) arrel les eleccions celebrades el 22 de 
març de 2018”, publicat a l’apartat “Tauler electrònic”, dins la “Seu electrònica” de la pàgina 
web del (...)En aquest document hi figuraven el nom i cognoms i afiliació sindical de les 
persones que havien estat escollides a les eleccions sindicals, celebrades en data 
22/03/2018, com a representants dels treballadors del personal laboral del (...) en el Comitè 
d’empresa, entre aquestes, la persona aquí denunciant. D’acord amb la informació 
publicada, el període previst d’exposició pública de l’anunci, era des del dia 28/06/2018 al 
20/03/2020.  
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4. En data 22/02/2019, també en el si d’aquesta fase d’informació prèvia, es va requerir 
l’entitat denunciada perquè informés, entre d’altres, sobre la base jurídica que legitimaria el 
tractament de dades personals dut a terme amb la publicació a internet del document 
“Composició Comitè d'Empresa Consorci de les (...) arrel les eleccions celebrades el 22 de 
març de 2018”, on hi consten les dades personals dels representants sindicals en el Comitè 
d’Empresa del (...). 

 
5. En data 08/03/2019, l’entitat va respondre el requeriment esmentat a través d’un escrit en 
què exposava el següent:  
 
- Que arran “de tenir coneixement de la denuncia presentada davant Ia vostra Autoritat, la 

Comissió de Protecció de Dades del (...) en data 27 de febrer de 2019, segons diligencia 
emesa per l'aplicació e-TAULER del Consorci Administració Oberta de Catalunya, va 
procedir a retirar aquell mateix dia "ad cautelam" del nostre tauler d'anuncis electrònic 
(e-TAULER) l'acta d'escrutini”. 
 

- Que “La base jurídica que el (...) va considerar per fer públic el resultat de les eleccions 
sindicals, celebrades en data 22 de març de 2018, fruit de les quals va sorgir l'actual 
composició del Comitè d'Empresa, és el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. L'article 75.5, que 
porta per títol "Votación para delegados y comités de empresa", disposa: 

 
"5. El presidente de la mesa remitirá copias del acta de escrutinio al empresario y a 
los interventores de las candidaturas, así como los representantes electos. El 
resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios.” 

 
-  Que “En el mateix sentit es pronuncia I ‘article 11."Publicación del acta de escrutinio", del 

Real Decreto 1844/1994, de 1 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a 
òrgans de representació dels treballadors en la empresa: 
 

"El resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la terminación de la redacción del acta de escrutinio." 

 
-  Que “Es tracta d'un procés electoral per escollir els representants dels treballadors del 

(...), on el paper que juguen les organitzacions sindicals es bàsic i fonamental, de la 
mateixa manera que les persones que les representen. D'ací la importància de poder 
identificar a aquestes persones”. 
 

-  Que “És únicament a I'e-TAULER on el (...) ha fet publicitat dels noms i cognoms i sigles 
de les organitzacions sindicals a les que representen, persones que lliurement i 
voluntàriament varen concórrer al procés electoral regulat per les normes esmentades 
anteriorment. No s'ha fet publicitat ni s'ha tractat la dada d'afiliació sindical en cap lloc 
més, en aplicació de l'article 9.1 del Reglament 20161679.” 

 



 

  
IP 51/2019 

 
Carrer Rosselló, 214, esc. A,1r 1a 
08008 Barcelona 
 

                Pàgina 3 de 7 
 

- Que “La publicitat a I'e-TAULER és, doncs, fruit de l'execució d'un manament legal, 
previst en les normes ja referides (Estatut dels Treballadors i Reial Decret 1844/1994)”. 

 
- Que “La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques disposa en I’article 45.1 que 'Los actos administrativos serán 
objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada 
procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el 
órgano competente" 

 
- Que “La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya en el seu article 58.3 "Les administracions 
públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions 
que, per disposició legal o reglamentaria, s'han de publicar en el tauler d'anuncis o per 
mitjà d'edictes per la publicació a la seu electrònica corresponent" 

 
-  Que “El (...) per Resolució de la seva Direcció General de data 26 de febrer de 2015, 

sol·licita l‘alta en el servei de SEU-e (Seu electrònica) i e-TAULER (Tauler d'anuncis 
electrònic) que ofereix el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i és justament 
aquest el mitjà de publicació oficial dels seus anuncis d'acord amb la seva normativa 
reguladora.” 

 
- Que “Pel que fa al període que ha d'estar publicada la informació, la norma que ordena la 

seva publicació res diu al respecte. A més, el mandat dels representats sindicals encara 
és vigent ja que les eleccions sindicals es van celebrar el 22 de març de 2018 i d'acord 
amb l'article 67.3 de l'Estatut dels Treballadors "La duración del mandato de los 
delegados de personal y de los miembros del Comité de Empresa será de cuatro años,". 
La publicació de I ‘acta de resultat del procés electoral, segons Diligència emesa per 
l’aplicació eTAULER és va produir a partir del 28 de juny de 2018”. 

 
 
Fonaments de dret 
 
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 que són objecte de la present resolució d’arxiu. 

 
Cal partir de la premissa que, l’objecte de la denúncia és la publicació a l’e-Tauler del (...), 
del document “Composició Comitè d'Empresa Consorci de les (...) arrel les eleccions 
celebrades el 22 de març de 2018”, en el qual consten les dades personals de les diferents 
persones que havien resultat escollides com a representants dels treballadors del personal 
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laboral del (...), sense el seu consentiment previ. Les dades publicades en el referenciat 
document són els noms i cognoms, així com les sigles dels sindicats als quals pertanyen els 
representats escollits, d’entre els quals es troba la persona aquí denunciant. 
 
En primer lloc, cal assenyalar que dada personal és qualsevol informació relativa a persones 
físiques identificades o identificables, d’acord amb l’article 4.1 del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant, 
RGPD).  Així, la publicació dels resultats de les eleccions sindicals del comitè d’empresa del 
(...), en efecte, constitueix un tractament de dades personals, i com qualsevol tractament de 
dades personals, cal que es respectin els principis relatius al tractament previstos a l’article 5  
de l’RGPD, i en particular, per aquest cas concret, el principi de licitud (art.5.1.a) i el principi 
de minimització de les dades (art.5.1.c). A tot això, també caldrà tenir en compte que les 
dades publicades informaven sobre l’afiliació sindical de les persones escollides com a 
representants, essent aquestes categories especials de dades personals (art. 9 RGPD). 
 

2.1. Sobre el principi de licitud 
 
Amb caràcter previ, cal fer l’incís que l’entitat denunciada, el (...), té la consideració 
d’administració pública als efectes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre ( en endavant, LPACAP), 
i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, (en endavant, LRJSP). Això perquè, l’entitat denunciada és 
un Consorci, i l’article 2.3 de LPACAP i l’article 3.3 de LRJSP,  quan estableixen les entitats 
que tenen la consideració d’administracions públiques, inclouen els organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques. I 
precisament, l’article 118 de la LRJSP, explicita que: “els consorcis són entitats de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions 
públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb participació 
d’entitats privades, per al desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes dins l’àmbit de 
les seves competències”.  
 
Assentat l’anterior, L’RGPD disposa que tot tractament de dades personals ha de ser lícit 
(article 5.1.a)) i, en aquest sentit, estableix un sistema de legitimació del tractament de 
dades que es fonamenta en la necessitat de que concorri alguna de les bases jurídiques 
establertes al seu article 6.1. A aquest respecte, tenint en compte que la controvertida 
publicació a l’e-Tauler del (...), es va fer sense el consentiment dels afectats, cal analitzar si 
tal tractament troba cobertura en alguna de les altres habilitacions previstes a l’article 6 de 
l’RGPD.  
 
En aquest cas en concret, s’ha de fer notar que l’article 6.1.c) de l’RGPD legitima el 
tractament de dades quan “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”. Ara bé, tal com es desprèn de 
l’article 6.3 de l’RGPD, la base del tractament indicat en l’article 6.1 c) ha d’estar establerta 
pel Dret de la Unió Europea o pel dret dels Estats membres que s’apliqui al responsable del 
tractament. Aquesta remissió al dret intern dels estats membres a què fa referència l’article 



 

  
IP 51/2019 

 
Carrer Rosselló, 214, esc. A,1r 1a 
08008 Barcelona 
 

                Pàgina 5 de 7 
 

6.3 de l’RGPD requereix, per tant, que la norma de desenvolupament, per tractar-se d’un 
dret fonamental, tingui rang de llei (article 53 CE).  
 
En aquest sentit, el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (en endavant, ET), estableix en el seu article 
75.5, sobre “Votación para delegados y comités de empresa”, el següent: “5. El presidente 
de la mesa remitirá copias del acta de escrutinio al empresario y a los interventores de las 
candidaturas, así como a los representantes electos. El resultado de la votación se publicará 
en los tablones de anuncios.” Aquesta previsió legal sembla, a priori, que legitimaria la 
publicació de les dades personals dels representants que haurien resultat escollits en les 
eleccions sindicals relatives al Comitè d’empresa del (...).  
 
Així mateix, i en desenvolupament d’aquesta previsió legal, es pronuncia el Reial decret 
1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de 
representació dels treballadors a l’empresa (en endavant, RD 1844/1994), que en el seu 
article11, relatiu a la “Publicación del acta de escrutinio”, disposa que “El resultado de la 
votación se publicará en los tablones de anuncios dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la terminación de la redacción del acta de escrutinio.” 
 
Així doncs, de la normativa exposada s’infereix que el compliment del mandat legal fa 
necessària la publicació dels resultats de les eleccions al tauler d’anuncis, i troba en la base 
jurídica prevista a l’article 6.1.c) RGPD, la legitimació per la dita publicació. 
 
Ara bé, és necessària la menció al fet que, certament, el (...)  hauria fet un tractament de 
dades personals de categories especials (art. 9 RGPD), en tan que amb la controvertida 
publicació s’identificaven als representants dels treballadors guanyadors de les eleccions a 
membres del Comitè d’empresa, a través del nom i cognoms i afiliació sindical. Sobre això, 
però, cal posar en relleu que, en el marc d’unes eleccions de membres del Comitè 
d’empresa, s’infereix que les dades a les quals s’ha fet menció són dades que les mateixes 
persones afectades haurien fet manifestament públiques al moment de presentar la seva 
candidatura, i per tant, amb caràcter previ a la seva elecció. En aquest sentit, l’article 9.2 del 
RD 1884/1994, estableix que “En las elecciones a miembros de Comité de Empresa en cada 
lista de candidatos deberán figurar las siglas del sindicato, coalición electoral o grupo de 
trabajadores que la presenten”. Per aquest motiu, es considera que les dades relatives a 
l’afiliació sindical de les persones que van sortir escollides en les referenciades eleccions ja 
eren a l’abast de les diferents persones que haurien participat a les dites eleccions.   
 
En aquest sentit, cal assenyalar que l’art. 9.2.e) de l’RGPD aixeca la prohibició general de 
tractament de dades  personals de categories especials (afiliació sindical, salut, orientació 
sexual, etc.), quan l’interessat les hagués fet manifestament públiques, com hauria succeït 
aquí respecte la dada personal d’afiliació sindical de les persones que haurien presentat 
candidatura a les eleccions del comitè d’empresa.  
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Així mateix, cal fer notar que l’art. 9.2.b) de l’RGPD també aixeca la prohibició general de 
tractament de dades personals de categories especials quan el tractament es necessari 
“para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio o de derechos específicos del 
responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la 
seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de 
los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados 
miembros que establezca garantías adecuadas al respeto de los derechos fundamentales y 
de los intereses del interesado”, com seria el present cas, que la publicació del resultat de 
les eleccions del comitè d’empresa es preveu mitjançant una llei (ET). 
 
 2.3 Sobre el principi de minimització 
 
De conformitat amb el principi de minimització de dades personals, establert a l’article 5.1.c) 
de l’RGPD, les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al necessari en 
relació amb les finalitats per a les quals són tractades. És a dir, que només es poden tractar 
aquelles dades que siguin necessàries per assolir la finalitat pretesa. 
 
Com s’ha dit, en el cas de la controvertida publicació del document “Composició Comitè 
d'Empresa Consorci de les (...) arrel les eleccions celebrades el 22 de març de 2018”, les 
dades que hi constaven es limitaven al nom i cognoms i l’afiliació sindical dels representants 
sindicals elegits a les dites eleccions. A aquest respecte, escau indicar que l’article 12.2 del 
RD 1844/1994 quan regula l’atribució de resultats electorals, determina que els resultats 
s’atribuiran al sindicat quan el candidat s’hagi presentat a les eleccions sota la seva 
denominació legal o sigles. Per tant, el mateix DL 1844/1994 quan regula la forma d’atribució 
dels resultats, que després han de ser publicats d’acord amb el mandat legal de l’ET (art.75) 
, determina la necessitat que s’hi facin constar les referencies al sindicat al qual pertanyen 
els candidats elegits. 
 
Així les coses, cal tenir en compte que en el present cas, la finalitat que justifica la necessitat 
de publicar les dades dels representants sindicals que han guanyat un lloc al comitè 
d’empresa, no és altra que donar a conèixer el resultat de les eleccions celebrades, ja que 
els treballadors han de poder identificar les persones que els representen dins el dit òrgan 
col·legiat, així com, en el seu cas, a l’organització sindical a la qual pertanyen. Tot això, sens 
perjudici de la possibilitat que la transparència en el resultat de l’escrutini també sigui 
necessària per eventuals impugnacions de resultats.  
 
Per això, es considera que les dades personals que constaven en la controvertida publicació 
eren adequades sota el prisma del principi de minimització de dades, doncs aquestes es 
limitaven a les dades personals necessàries i suficients per identificar a les persones que 
han resultat escollides a les eleccions: nom i cognoms, i les sigles sindicals sota les quals 
actuen com a representants.  
 
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, respecte 
als fets que s’han abordat en aquesta resolució relacionats amb els principis de licitud i 
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minimització, la comissió d’alguna de les infraccions previstes a la legislació sobre protecció 
de dades, escau acordar el seu arxiu. 
 
 
 
Resolució 
 
Per tant, resolc:  
 
1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 51/2019, relatives al Consorci de les 
de les (...). 
 
2. Notificar aquesta resolució al  Consorci de les (...) i a la persona denunciant. 
 
3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.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, les persones interessades poden 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 es 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, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri 
convenient per defensar els seus interessos. 
 
La directora, 


