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Identificació de l’expedient 

 

Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 190/2021, referent a Calafell  Empresa  

Municipal  de  Serveis,  SA  (CEMSSA). 

 

 

Antecedents 

 

1. En data 03/05/2021, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 

escrit de la Sra. (...) pel qual formulava una denúncia contra Calafell  Empresa  Municipal  

de  Serveis,  SA  (en endavant, CEMSSA), amb motiu d’un presumpte incompliment de la 

normativa sobre protecció de dades personals. 

 

En primer lloc, la persona denunciant exposava que va començar a treballar per a 

l’empresa municipal CEMSSA el dia 01/04/2021, en el torn de tarda, i l’empresa va 

comunicar-li la rescissió de la relació laboral el dia 13/04/2021 perquè no havia superat el 

període de prova.  

 

En segon lloc, la persona denunciant manifestava que va demanar explicacions a 

l’encarregat, el Sr. (...), sobre els motius pels quals no havia passat el període de prova i, 

desprès de molt insistir, li va dir que hi havia una foto seva que causava molt mala imatge. 

Segons relata la persona denunciant, una treballadora del torn del matí va fer una foto en la 

qual es veien dues persones: la persona denunciant asseguda a la vorera d’esquena i una 

altra treballadora situada al costat del vehicle de l’empresa que estava mirant el mòbil. La 

persona denunciant es queixava que la foto es va fer sense el seu consentiment mentre 

estava berenant durant la pausa laboral de 30 minuts de la que disposen els treballadors.  

 

La persona denunciant aporta un àudio d’una conversa que mantenen unes persones. En 

l’àudio es distingeixen dues veus femenines (una seria la de la persona denunciant i una 

altra que podria ser l’encarregada a la que es fa al·lusió en la conversa) i dues veus d’home 

(una que respon al nom del Sr. (...) i una altra que es correspon a l’acompanyant de la 

persona denunciant). 

 

La persona denunciant demana al Sr. (...) una explicació perquè segons diu ha estat 

acomiadada. El Sr. (...) li diu que la raó és que no ha superat el període de prova. La 

persona denunciant (en endavant, PD) insisteix que vol saber el motiu.  

 

A continuació la es transcriu la conversa on intervenen les quatre persones: 

 

Sr. (...): “Esto no es lo que quieren” 

PD: “¿Y qué es lo que quieren? 

Sr. (...): “No es esto, vale. Puedo decir muchas coses y la (...)lo sabe. Y tenemos hasta 

imágenes porque estamos en la calle”. 
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PD: “Imágenes de qué? 

Veu femenina: “A lo mejor son las imágenes que te dije que traerían repercusiones” 

Sr. (...): “Nosotros estamos en la calle. Somos servicio público. En todo el municipio 

tenemos vista de toda la gente, la (...)lo sabe” 

PD: “A mí eso no me sirve. Dígame concretamente que he hecho o que he dicho”. 

Veu femenina: “Quizás la imagen es esa que te dije yo” 

PD: “Pero estábamos merendando.” 

Veu femenina: “¿Sabes lo que ocurre? Que aquí eso es una gilipollez porqué yo hablé con 

ella y hablé con el otro chico…” 

Sr. (...): “La parte que te puedo decir yo, que han llegado unas imágenes donde usted 

estaba sentada en el bordillo de la acera”. 

PD: “Merendando”. 

Sr. (...): “Pero la gente no lo sabe. Si usted viene aquí a comer…” 

PD: “Me parece que usted no es sincero (…). Me está mintiendo”. 

 

A continuació la persona denunciant i el seu acompanyant es dirigeixen a les oficines de 

l’empresa a demanar els seus papers i comença una nova conversa amb una altra persona 

(veu d’home) que s’identifica com el Sr. (...) (persona de l’oficina).  

 

La persona denunciant diu que l’han acomiadada per telèfon i que això no són maneres. 

 

PD: “¿El motivo? Estar sentada merendando...” 

Persona de l’oficina: “Vostè està donant una cosa per fet. Les formes estic d’acord que no 

són correctes” 

Persona acompanyant: “Que li facin una foto per l’esquena, l’amiga de l’encarregada (...)” 

 

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 190/2021), 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. 

 

3. En aquesta fase d’informació, en data 08/07/2021 es va requerir l’entitat denunciada 

perquè informés sobre els fets denunciants, en concret: 

 

- Que confirmés si CEMSSA, per si mateixa o a través d’algun dels seus empleats, va fer la 

fotografia  on apareixia la persona denunciant. En el cas de resposta afirmativa, que 

concretés la finalitat per la qual s’hauria fet la fotografia i indiqués la base jurídica que al 

seu parer justificaria haver fet la fotografia a la persona denunciant. 
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- En el cas d’haver fet la fotografia, confirmés si aquesta va ser la causa de la rescissió de 

la relació laboral amb la persona denunciant o per una altra finalitat distinta i que 

especifiqués la base jurídica que al seu parer justificaria la seva utilització. 

- En el cas que no hagués fet la fotografia ni tampoc ningú dels seus empleats, informés si 

l’empresa va rebre la fotografia d’una tercera persona i, en tal cas, aclarís si tenia 

implementat  algun canal pel qual els veïns podien enviar fotografies a l’empresa de serveis 

municipal.  

- Per al cas que afirmés que no tenia coneixement de la fotografia esmentada, informés 

com s’explicaria que, segons la persona denunciant, el Sr. (...) li hagués dit que “hi havia 

una foto de la persona denunciant que causava mala imatge.” 

 

El termini de 10 dies concedit a l’entitat denunciada perquè complís el requeriment es va 

superar amb escreix sense que aquesta hagués aportat la informació requerida,  

 

4. En data 27/09/2021, es va reiterar a l’entitat denunciada el requeriment de data 

08/07/2021, i es va concedir 5 dies perquè aportés la informació requerida. Així mateix, se li 

va advertir que si no complia aquest requeriment podria incórrer en una infracció de la 

normativa sobre protecció de dades personals. 

 

5. En data 29/09/2021 CEMSSA va respondre el requeriment esmentat a través d’un escrit 

en què exposava el següent:  

 

- Que la persona denunciant va finalitzar la relació laboral amb l’empresa CEMSSA per no 

haver superat el període de prova, per causes estrictament laborals aplicables a tots els 

seus treballadors. 

- Que cap responsable de l’empresa va realitzar cap fotografia a la persona denunciant. 

- Que l’empresa desconeix l’existència de la fotografia que esmenta la persona 

denunciant. 

- Que l’empresa no tenia establert cap canal de denúncia per a veïns, usuaris o 

treballadors mitjançant el qual es puguin enviar fotografies per a la presentació de 

queixes o suggeriments. 

- Que no els consta que el Sr. (...) fes referència a cap imatge de la persona denunciant. 

 

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. 

 

D’acord amb l’article 3.1 l’àmbit  d’actuació  de  l’Autoritat  Catalana  de  protecció  de  

Dades  comprèn  els  fitxers  i  els tractaments que duen a terme: “e)  Les  entitats  de  dret  
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privat  que  compleixin,  com  a  mínim,  un  dels  tres  requisits següents amb relació a la 

Generalitat, als ens locals o als ens que en depenen:  primer. Que llur capital pertanyi 

majoritàriament als dits ens públics”. 

 

CEMSSA  és una societat mercantil de capital íntegrament municipal que es va constituir 

com una empresa municipal de serveis de l’Ajuntament de Calafell. 

 

2. A partir del relat d’antecedents, cal analitzar els fets denunciats que són objecte de la 

present resolució d’arxiu. 

 

Sobre l’autoria de la fotografia de la persona denunciant i la seva posterior utilització per a 

rescindir la relació laboral. 

  

D’una banda, la persona denunciant exposa que una treballadora de l’empresa del torn del 

matí li va fer una fotografia mentre es trobava a la via pública. Segons diu, en la fotografia 

es veien dues persones: la persona denunciant d’esquena asseguda a la vorera i una altra 

treballadora situada al costat del vehicle de l’empresa que estava mirant el mòbil. La 

persona denunciant es queixava que la foto es va fer sense el seu consentiment mentre 

estava berenant durant la pausa laboral de 30 minuts que tenen els treballadors.  

 

Per tant, els fets que denuncia la persona en el present cas són els següents: l’empresa, a 

través d’una treballadora que identifica com a treballadora del torn del matí, sense el seu 

consentiment, li hauria fet una fotografia i posteriorment l’empresa l’hauria fet servir com a 

causa per rescindir el seu contracte laboral quan encara es trobava en període de prova. 

En l’àudio que aporta la persona denunciant es diu que una amiga de l’encarregada li va 

fer una foto per l’esquena (segons diu la persona acompanyant de la persona denunciant) i 

el Sr. (...) diu que li han arribat  imatges perquè estan al carrer, a la vista de la gent. Doncs 

bé, el primer que cal dir és que l’àudio que aporta la persona denunciant no permet 

acreditar, ni qui va fer la fotografia (que podria ser personal de l’empresa o no), ni a través 

de quin canal hauria arribat a mans de la persona encarregada (en cas que això hagués 

succeït), ni tampoc que la fotografia fos tractada en fitxers o bases de dades de l’empresa  

 

D’altra banda, en el seu escrit de resposta al requeriment d’informació de l’Autoritat, 

l’empresa denunciada va manifestar desconèixer l’existència de la fotografia controvertida i 

va afegir que cap responsable de l’empresa havia realitzat o manat realitzar cap fotografia 

de la persona denunciant. A més, afirmava que l’empresa no té cap canal de presentació 

de queixes o suggeriments mitjançant el qual els veïns, els usuaris dels serveis o els 

treballadors de l’empresa puguin enviar fotografies a l’empresa. També manifestava que no 

tenia constància que el Sr. (...) els fes referència a cap imatge de la persona denunciant. I 

assegurava que l’empresa va decidir rescindir la relació laboral amb la persona denunciant 

per motius estrictament laborals, per no haver superat el període de prova.   
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Cal assenyalar que l’ocupador no ha de motivar la rescissió de la relació laboral quan la 

persona treballadora es troba en període de prova i, per tant, l’empresa no necessitava de 

la fotografia controvertida per justificar la rescissió de la relació laboral. Segons l’article 

14.2 del RD Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors (en endavant, Estatut dels Treballadors): “Durante el periodo de 

prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al 

puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la 

resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las 

partes durante su transcurso”.  

 

En definitiva, en la fase d’informació prèvia no s’han trobat indicis que s’hagi produït un 

tractament de la fotografia de la denunciant  per part de l’empresa que, fins i tot, nega tenir-

ne coneixement. En aquest punt no és sobrer assenyalar que en el cas que la fotografia 

hagués arribat  a mans de la persona encarregada, aquest fet per si sol no permetria 

imputar cap responsabilitat administrativa a l’empresa ja que, com s’ha dit, ni la empresa 

tenia establert cap sistema per recollir aquest tipus d’informació, ni hi ha cap indici que 

permeti sostenir que l’empresa va tractar aquesta fotografia als seus fitxers. 

 

Per últim, dir que, fins i tot en el negat cas que l’empresa hagués tractat la fotografia 

controvertida, aquest tractament podria considerar-se justificat en la necessitat de 

l’ocupador de controlar les condicions en què es presta el servei, i que la fotografia es va 

prendre enmig del carrer, és a dir, en un lloc públic en el que la persona treballadora no 

tindria cap expectativa de privacitat.  

 

No havent-se trobat indicis de la comissió d’una infracció en matèria de protecció de dades 

personals, resulta aquí d’aplicació el dret a la presumpció d’innocència consagrat a l’article 

24.2 de la Constitució Espanyola i especificat a l’article 53.2.b) de l’LPAC, que disposa que  

“(...) en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los 

presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: b) A la presunción de no 

existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.” 

 

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, en relació 

als fets que s’han abordat en aquesta resolució, cap fet que pugui ser constitutiu d’alguna 

de les infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades, escau acordar el seu 

arxiu. 

 

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” 

 

Per tant, resolc:  
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1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 190/2021, relatives a Calafell  

Empresa  Municipal  de  Serveis,  SA . 

 

2. Notificar aquesta resolució a Calafell  Empresa  Municipal  de  Serveis,  SA 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, 


