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Identificació de l’expedient 
 
Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 307/2021, referent a l’Ajuntament de (...) 
 
Antecedents 
 
1. En data 31/07/2021, 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 (...), amb motiu 
d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. 
 
La persona denunciant, (...) de la Guàrdia Urbana de (...), exposava que s’havien vulnerat 
els seus ‘drets de comunicació i dades mèdiques’  i, per acreditar-ho, aportava els correus 
electrònics que a continuació es relacionen: 
 
- Un de les (...)h del dia (...), amb el títol ‘CITACIÓ TRIBUNAL SEGONA ACTIVITAT’, enviat 
pel (...) de la Unitat (...) de (...), dirigit a la persona denunciant mitjançant el qual se la citava 
per a assistir al ‘proper Tribunal Mèdic el dia (...) a les 2021 a les (...) hores’ i ‘es manté la 
visita prèvia amb la Inspecció Mèdica el proper dia (...) a les (...) hores’.  
 
En aquest correu constaven en còpia cinc destinataris, quatre dels quals eren persones 
identificades amb noms i cognoms, i un cinquè destinatari anomenat ‘(...)’.  
 
- Un de les (...)h també del dia (...), amb el títol ‘Per retornar signat – Re: Citació Tribunal 
Segona Activitat’, en el que la persona ‘(...)’ es dirigeix a la persona denunciant en relació a 
les cites abans esmentades i en el que se li diu:  
 
“Aquest matí he rebut la seva trucada confirmant que havia rebut la citació per presentar-se 
al Tribunal Mèdic de segona activitat el dia (...) i la seva assistència, així com la citació per la 
visita prèvia a Inspecció Mèdica per demà dijous dia (...).  
Tanmateix m’ha indicat que prefereix no acudir a la visita prèvia de demà a Inspecció 
Mèdica per revisar la documentació mèdica que presentarà al tribunal i poder fer-ne el 
resum clínic corresponent per al metge avaluador, i entregar-li en mà la corresponent citació. 
També ha rebutjat l’oferiment de facilitar-me aquesta informació per mail per evitar el seu 
desplaçament ja que com indica viu a (...). 
Li fem arribar doncs la citació per mail de les dues visites concretades en document que 
caldrà retornar signat e indicant la no assistència a la visita de demà si fos el cas.” 
 
En aquest correu consten en còpia quatre destinataris, tres dels quals eren persones 
identificades amb noms i cognoms, i un quart destinatari que és l’anomenat ‘(...)’. 
 
- Un de les (...)h del mateix dia (...), amb el títol ‘Re: Per retornar signat – Re: CITACIÓ 
TRIBUNAL SEGONA ACTIVITAT’, en resposta a l’anterior correu, i en el que la persona 
denunciant es dirigia a la persona ‘(...)’ per tal que l’informés sobre a quines 
persones/organitzacions va enviar ‘una conversa privada totalment desajustada a la realitat 
telefònica que van mantenir’.  
 
En aquest correu consten en còpia els mateixos destinataris que en l’anterior correu, amb la 
diferència que, en aquest cas, en el document aportat per la persona denunciant es poden 
observar les adreces de correu electrònic de cadascun d’ells. 
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2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 307/2021), 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 11/05/2022 es va requerir l’ajuntament denunciat 
perquè informés sobre els motius pels quals es van enviar els correus electrònics de (...) a 
les persones destinatàries dels mateixos, tot indicant els càrrecs i funcions de cadascun dels 
destinataris que justificaria en cada cas l’enviament, així com la base jurídica legitimadora 
del tractament. 
 
4. En data 23/05/2022, l’Ajuntament de (...) va respondre el requeriment esmentat a través 
d’un escrit en què exposava el següent:  
 
- Que, d’acord amb l’article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que 

regula la segona activitat: ‘Els policies locals que segons dictamen mèdic o per raó de 
l’edat, que en cap cas pot ésser inferior a cinquanta-set anys, tenen disminuïda llur 
capacitat per a complir el servei ordinari passen a la situació de segona activitat, d’acord 
amb el que disposi el reglament municipal respectiu”.  
 

- Que, de conformitat amb el Decret de la Comissió de Govern de 5 de març de 2020, 
d’aprovació de la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció en l’àmbit de la Prefectura de la Guàrdia Urbana, la Unitat de Gestió de 
Recursos (en endavant, UGR), té com a missió la gestió dels recursos humans i materials 
d’acord amb les indicacions de la Prefectura i la interlocució en l’àmbit laboral.  
 

- Que, la UGR és competent per gestionar i tramitar la part administrativa del passi dels 
membres de la Guàrdia Urbana a la situació de segona activitat i que les persones 
destinatàries dels correus electrònics formaven part del personal que treballa a 
l’esmentada unitat. I que, els càrrecs i tasques d’aquell personal són: 
 
“- (...): Responsable de l’oficina de la UGR, 
- 2 (...)s i 1 (...): Personal que gestiona i tramita tota la part administrativa pel passi a 
segona activitat, 
- (...): bústia genèrica per a la tramitació del passi a segona activitat, a la qual tenen 
accés les persones que gestionen l’activitat.” 

 
- Per tot, conclou que ‘les persones destinatàries dels correus són funcionaris 

responsables de gestionar i tramitar la part administrativa que, en compliment de les 
funcions competència de la UGR, han de cursar el passi a la situació de segona activitat.’ 

 
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. 
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2. A partir del relat d’antecedents, cal analitzar els fets denunciats que són objecte de la 
present resolució d’arxiu. 
  
La persona denunciant, (...) de la Guàrdia Urbana, manifestava que s’havien vulnerat els 
seus drets de comunicació i dades mèdiques atès que en data (...), va rebre dos correus 
electrònics, un del ‘(...) de la Guàrdia Urbana de (...)’ (a les (...)h) amb el títol ‘Citació 
Tribunal Segona Activitat’ i un altre de la ‘(...)’ (a les (...)h) amb el títol ‘Per retornar Signat – 
Re: Citació Tribunal Segona Activitat’, en els que constaven en còpia un seguit de 
destinataris els quals desconeixia.  
 
En aquests correus, es tractava l’assumpte sobre una citació a dos visites, una per assistir a 
un ‘Tribunal Mèdic’ i una altre per assistir a una ‘Inspecció Mèdica’. Pel que aquí interessa, 
cal destacar el correu de les (...)h, en què la persona remitent li feia arribar una citació la 
qual presumptament havia rebutjat, per tal que la retornés signada i indicant la no 
assistència ‘si fos el cas’. En resposta, la persona denunciant va enviar el correu de les (...)h 
del dia (...) en el que manifestava ‘comunicar-li el meu desacord a la transcripció que ha fet 
d’una conversa privada, entre vostè i jo aquest matí’’.  
 
En primer lloc, cal esclarir el context en què es van dur a terme els fets denunciats. Tal i com 
és desprèn del correu electrònic de les (...)h de (...), amb el títol de ‘Citació Tribunal Segona 
Activitat’, ens trobem davant la tramitació del passi a situació de segona activitat de la 
persona aquí denunciant, (...) de la Guardia Urbana. Per esbrinar si els fets denunciats 
comporten una vulneració de la normativa de protecció de dades, procedeix determinar si 
els destinataris que van rebre els dos correus electrònics del dia (...) (de les (...)h i (...)h) 
formaven part del personal que té atribuïdes les competències per a dur a terme la dita 
tramitació. 
 
Al respecte, cal ressaltar l’article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 
que regula la segona activitat: ‘Els policies locals que segons dictamen mèdic o per raó de 
l’edat, que en cap cas pot ésser inferior a cinquanta-set anys, tenen disminuïda llur capacitat 
per a complir el servei ordinari passen a la situació de segona activitat, d’acord amb el que 
disposi el reglament municipal respectiu”. I, en relació amb aquest, el Decret de la Comissió 
de Govern, de 5 de març de 2020, d’aprovació de la modificació de l’organigrama de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció en l’àmbit de la Prefectura de la Guàrdia Urbana, 
annex 2, relatiu a la ‘Descripció de les funcions dels òrgans’, que regula la UGR i estableix: 
 
“Unitat de Gestió de Recursos 
Òrgan superior immediat: Sots cap de la Guàrdia Urbana 
Nivell associat: 27 
Missió: gestió dels recursos humans i materials d’acord amb les indicacions de la Prefectura 
i la interlocució en l’àmbit laboral. (...)”.  
 
En aquest punt, cobra especial rellevància l’escrit de l’ajuntament denunciat en resposta al 
requeriment d’aquesta Autoritat, en el que manifestava ‘A la vista de la informació 
proporcionada pel cap de la UGR, les persones destinatàries dels correus són personal que 
treballa  a la unitat esmentada, en concret els càrrecs i les tasques que desenvolupen són 
les següents: 
 
(...): Responsable de l’oficina de la UGR, 
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- 2 (...)s i 1 (...): Personal que gestiona i tramita tota la part administrativa pel passi a segona 
activitat, 
- (...): bústia genèrica per a la tramitació del passi a segona activitat, a la qual tenen accés 
les persones que gestionen l’activitat.” 
 
Per tant, els fets denunciats no suposen cap vulneració de la normativa de protecció de 
dades tenint en compte que el tractament de dades denunciat es produeix dins del context 
de l’exercici d’un poder públic atribuït a la unitat ‘UGR’, la qual té competències per a dur a 
terme les gestions relatives a la tramitació del passi a la situació de segona activitat. Tots els 
destinataris dels controvertits correus electrònics formaven part del personal de dita unitat, 
cosa que alhora justificava la comunicació dels seus noms, cognoms i adreces de correu 
electrònic atès que estaven actuant en el marc d’una funció pública.  
 
En definitiva, s’ha de concloure que ens trobem davant d’un tractament lícit, emparat en 
l’article 5.1.e) de l’RGPD, ‘e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 
realitzada en interès público o en el ejercicio de poderes públicos conferides al responsable 
del tratamiento;’. 
 
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: “c) Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, una 
infracció administrativa;”. 
 
Per tant, resolc:  
 
1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 307/2021, relatives a l’Ajuntament 
de (...). 
 
2. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de (...) i comunicar-la 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. 
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri 
convenient per defensar els seus interessos. 
 
La directora, 


