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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 19/2019, referent a l’Ajuntament de Lliçà de 

Vall 

 

Antecedents 

1. En data 19/07/2018, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit 

d’una entitat pel qual formulava denúncia contra l’Ajuntament de Lliçà de Vall, amb motiu d’un 

presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 

 

En concret, en l’escrit de denúncia s’exposava que en el tauler “de suro” de la prefectura 

policial, l’Ajuntament hauria penjat diversos escrits que contindrien dades personals, de manera 

que s’hauria fet difusió d’aquestes dades sense disposar del consentiment de les persones 

afectades. Els documents divulgats eren els següents: 1) Escrit de data 12/7/2018 de l’alcalde 

adreçat a la presidenta del Comitè de (...)de l’Ajuntament; 2) Escrit de data 16/07/2018 de la 

regidora de (...) de l’Ajuntament adreçat a la presidenta del Comitè de (...); 3) Tres escrits de 

dates 25/6/2018, 5/7/2018 i 13/7/2018 adreçats tan a l’alcalde com a tots els grups polítics 

municipals, dos dels quals són del Comitè de (...)de l’Ajuntament i un de la persona 

representant dels treballadors funcionaris de l’Ajuntament; 4) Escrit de data 20/06/2018 de 

l’alcalde adreçat a la representant dels treballadors funcionaris de l’Ajuntament de Lliçà de Vall; i 

5) Formulari titulat “Annex 1.Comunicació d’elecció de delegats/ades de prevenció”, en el qual 

s’hi identifiquen els delegats/des de prevenció a través del nom i cognoms, NIF, adreça 

electrònica, sexe, any de naixement, i també hi consta altra informació relacionada amb les 

funcions del càrrec que representen com: data d’efecte, organització, formació en (...)i vots. 

L’entitat denunciant aportava imatges de la dita documentació. 

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 211/2018), 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 23/07/2018 es va requerir l’entitat denunciada perquè 

informés sobre la finalitat per a la qual es van difondre les dades personals incloses en els 

documents citats al tauler de la prefectura de la Policia Local, així com del lloc concret on 

estava ubicat el tauler, les persones que hi tenien accés, i la data en què els documents es van 

publicar al tauler. Així mateix, també es va requerir a l’entitat denunciada que especifiqués la 

base jurídica que al seu entendre legitimaria aquest tractament de dades personals. 

 

4. En data 31/7/2018, l’entitat denunciant va enviar un correu electrònic a l’Autoritat a través 

del qual informava que el requeriment d’informació de data 23/07/2018 que l’Autoritat havia 

adreçat a l’entitat denunciada, havia estat penjat “al mateix suro de la prefectura de policia”. 
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5. En data 01/08/2018, l’Ajuntament de Lliçà de Vall va respondre el requeriment esmentat a 

través d’escrit en què exposava el següent:  

 

- Que “ Tal i com manifesta l’Inspector Cap de la policia al seu informe, els únics documents, 

dels indicats al seu escrit, que s’han penjat al taulell de la Prefectura són: 

 

 -Escrit de la Regidora de (...), de data 12/7/2018 adreçat a la Secció Sindical de (...) i 

Presidenta del Comitè de (...)de l’Ajuntament el qual es va penjar al taulell de Prefectura en data 

13/7/18. 

 

 -Annex 1. Comunicació d’elecció de delegats/ades de prevenció, còpia presentada en data 

13 de juliol al registre d’entrada de l’ajuntament, el qual es va penjar al taulell de Prefectura en 

data 17/7/18” 

 

- Que “La finalitat de penjar informació al taulell de la Prefectura respon al compliment legítim 

d’informar als funcionaris del Cos de l’activitat interna municipal que és del seu interès, n’han de 

ser coneixedors i hi tenen dret com a empleats públics de l’Ajuntament. En exercici legítim de 

les funcions delegades per alcaldia, com a Regidora de (...)i Secretaria del (...)entenem és 

fonamental pel bon funcionament de l’organització garantir els mecanismes interns de 

comunicació amb els empleats públics i és aquest l’objectiu pel qual donem a conèixer amb tota 

transparència la informació que entenem és rellevant i a la que hi tenen dret” 

 

- Que “Aquesta informació està relacionada amb assumptes laborals, de règim intern i 

funcionament i, com és en aquest cas, de l’àmbit de prevenció de riscos laborals.” 

 

- Que “no s’ha donat difusió de cap dada personal ni informació que es consideri confidencial 

ni protegida, més enllà dels noms de les persones que representen un càrrec públic com ara el 

nom de la Presidenta del (...), els membres d’aquest Comitè, l’assessor del sindicat o el meu 

nom com a Regidors i Secretària de l’esmentat Comitè. (...) Les dades personals de les 

persones esmentades anteriorment, han estat fetes manifestament públiques anteriorment pels 

propis interessats.” 

 

-  Que “des de la presidència del Comitè del personal de l’Ajuntament, secretaria de la Secció 

Sindical de (...) i presidència del (...). prèviament a la data de les comunicacions realitzades per 

l’Ajuntament, ha fet tramesa de manera continuada a tot el personal municipal (inclòs el 

col·lectiu de la policia local) a través del correu electrònic, dels escrits presentats al registre de 

l’Ajuntament i les actes de les reunions signades pels assistents, difonen públicament les dades 

personals d’aquestes mateixes persones i la representació que ostenten.” 

 

- Que “Atès el que estableix el RGPD a l’article 6.1.e) i article 9.2.e), en la nostra interpretació, 

no calia recavar el consentiment ja que aquestes dades personals, han estat fetes 

manifestament públiques anteriorment per les persones afectades als destinataris de la 

informació”. 
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- Que “mentre no tinguem la confirmació corresponent que aquestes accions d’informació 

interna s’ajusten a l’esmentada normativa, obviarem en els nostres comunicats informatius 

adreçats al personal municipal, els noms de les persones que ostenten representació i donarem 

trasllat d’aquesta qüestió a la Presidenta del Comitè per tal que en tingui coneixement i actuï 

amb coresponsabilitat”. 

 

L’Ajuntament adjuntava al seu escrit de resposta documentació diversa, en concret la següent: 

 

-  Impressió de diversos correus electrònics enviats durant el mes de juliol de 2018 des de 

l’adreça electrònica corporativa assignada a Comissions Obreres (en endavant, (...)) en els 

quals adjunten còpia de les actes de les reunions celebrades per la Mesa general, i dels 

diferents escrits que (...) ha presentat davant del registre de l’Ajuntament. 

 

- Còpia de l’informe de l’inspector cap de la policia local, de data 30/07/2018, en el qual 

exposa que “a la sala de “briefing” i d’esbarjo de les dependències policials hi ha penjats 

cinc taulells de suro (...). Que aquesta sala és d’ús exclusiu dels funcionaris del cos i del 

personal administratiu adscrit a la Policia Local”, i en aquest sentit detalla les mesures de 

(...) destinades a restringir el pas a aquests espais a persones alienes als treballadors de les 

dependències policials.  

 

A l’últim, manifesta que “al taulell d’informació de la Prefectura hi ha penjat un escrit signat 

electrònicament per la Regidora de (...) en data 12 de juliol i adreçat a la Secció Sindical de 

(...) de l’Ajuntament de Lliçà de Vall i còpia de l’Annex 1 “Comunicació d’elecció de 

delegats/des de prevenció de riscos laborals”, i nega que s’hagin penjat al suro cap altre 

document que “s’aproximin a les dades facilitades” en referència als escrits que es 

detallaven en el requeriment que es va fer des de l’Autoritat a l’Ajuntament. 

 

6. En data 29/07/2019, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 

iniciar un procediment sancionador contra l’Ajuntament de Lliçà de Vall per una presumpta 

infracció prevista a l’article 83.5.a), en relació a l’article 5.1.c); tots ells 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 mateix, va nomenar persona instructora de l’expedient a la senyora (...), 

funcionària de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

Aquest acord d’iniciació es va notificar a l’entitat imputada en data 31/07/2019. 

 

7. En data 09/08/2019, l’Ajuntament presenta un escrit pel qual sol·licita una ampliació del 

termini de 10 dies concedit per presentar al·legacions a l’acord d’iniciació formulat en el 

procediment sancionador de referència. En la mateixa data, l’Autoritat notifica a l’entitat que 

s’amplia el termini de 10 dies atorgat a l’entitat per formular al·legacions, per 5 dies més, de 

conformitat amb el previst a l’article 32 de la LPAC 

 



 

  
 

PS 19/2019 
Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a  
08008 Barcelona 

 

             Pàgina 4 de 10 
 

8. En data 06/09/2019, l’Ajuntament de Lliçà de Vall va formular al·legacions a l’acord 

d’iniciació. 
 

9. En data 30/10/2019, la persona instructora d’aquest procediment va formular una proposta 

de resolució, per la qual proposava que la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades amonestés a l’Ajuntament de Lliçà de Vall com a responsable d’una infracció prevista a 

l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.c), tots ells de l’RGPD. 

 

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 31/10/2019 i es concedia un termini de 10 

dies per formular al·legacions. 

 

10.En data 12/11/2019, l’entitat imputada va presentar un escrit amb el qual informava sobre les 

actuacions que havia dut a terme en relació amb les mesures correctores proposades a la 

proposta de resolució, i en aquest sentit adjuntava l’informe de la responsable de recursos 

humans de data 12/11/2019. 

 

 

Fets provats 

 

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment, es consideren acreditats els 

fets que es detallen a continuació. 

 

L’Ajuntament de Lliçà de Vall, en data 17/07/2018 -o en una data aproximada a aquesta- va 

publicar en el tauler “de suro” de la prefectura de la policia local de l’Ajuntament, un formulari 

titulat “Annex 1. Comunicació d’elecció de delegats/des de prevenció (apartat 2 de l’article 35 

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals)”, en el qual hi consta 

una graella d’informació relativa a les dades de les tres persones que ocupen el càrrec de 

delegats/ades de prevenció, estructurada en diverses caselles on s’exposen les dades 

següents: nom i cognoms, NIF, adreça electrònica, data d’efecte, organització sindical a la qual 

pertanyen, formació en (...) i salut, sexe, any de naixement, vots obtinguts i motiu. A l’espai on 

està ubicat el tauler esmentat hi poden accedir, com a mínim, totes les persones treballadores 

que presten servei en aquelles dependències. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. Són d’aplicació a aquest procediment el que preveuen l’LPAC, i l’article 15 del Decret 

278/1993, segons el que preveu la DT 2a de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5 i 8 de la Llei 32/2010, la 

resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

2. Tal i com s’ha exposat en els antecedents d’aquesta resolució, l’Ajuntament va presentar en 

data 12/11/2019 un escrit amb el qual no es formulaven al·legacions davant la proposta de 
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resolució per desvirtuar els fets allà imputats o la qualificació que allà es feia, sinó que es 

limitava a informar a través de l’informe de la responsable de recursos humans de la mateixa 

data, de les mesures adoptades per tal de donar compliment a les mesures correctores 

proposades en la proposta de resolució. L’entitat imputada no ha formulat pròpiament 

al·legacions a la proposta de resolució, però sí que ho va fer a l’acord d’iniciació. Respecte 

d’això, es considera oportú reiterar a continuació el més rellevant de la resposta motivada de la 

persona instructora a aquestes al·legacions. 

 

 2.1 Sobre la legitimació de la publicació de les dades personals excessives basada amb la 

finalitat d’informar als treballadors i actuar amb la “màxima transparència”. 

 

L’Ajuntament manifestava en defensa seva que el motiu pel qual no van suprimir del document 

“Annex 1. Comunicació d’elecció de delegats/des de prevenció”  aquelles dades personals dels 

tres delegats de prevenció en l’àmbit de l’organització sindical de (...) que superaven l’àmbit de 

les dades personals que haurien estat suficients per la identificació dels tres delegats, va ser per 

informar “als funcionaris del cos de l’activitat interna municipal del seu interès”,  actuar “amb la 

màxima transparència”, i evitar qualsevol actuació que es pogués considerar per part de 

l’Ajuntament “una manipulació” d’un document oficial com el referenciat.  

 

Aquest respecte, en primer lloc, cal fer notar que certament el col·lectiu de treballadors d’un 

centre de treball han de conèixer i tenir al seu abast la informació relativa a la identificació dels 

tres delegats de prevenció, sobretot tenint en compte que de conformitat amb la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (en endavant, LPRL), els delegats de 

prevenció “són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 

prevenció de riscos en el treball”. En aquest sentit, a la proposta de resolució no es qüestionava 

la licitud de la comunicació del nom i cognoms dels tres delegats/des de prevenció als 

treballadors juntament amb la seva adreça electrònica, la qual es trobaria legitimada per la seva 

condició de representants dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball, 

tenint en compte que per l’exercici efectiu de les seves funcions, establertes a l’article 36 de la 

LPRL, els treballadors han de poder identificar, i també contactar amb les persones que els 

representen en aquesta matèria. Ara bé, per identificar els tres delegats de prevenció no és 

necessària, i en aquest sentit es considerava excessiva la publicació de la resta de dades que 

constaven al document “Annex1. Comunicació d’elecció de delegats/des de prevenció”. 

 

En relació amb la invocació que fa l’Ajuntament en termes generals a “la transparència” per 

justificar la publicació del controvertit document amb totes les dades personals allà contingudes, 

cal acudir a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern (en endavant, LTC). L’LTC té per objecte, entre d’altres, regular i garantir la 

transparència de l’activitat pública, i en aquest sentit, determina en el seu articulat la informació 

subjecta al règim de transparència (art.8). Pel cas que ens ocupa, cal indicar que l’article 9.1.i) 

de l’LTC inclou dintre la informació relativa a l’organització que l’Administració ha de fer pública 

“els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical”. Ara bé, 

aquesta previsió legal no legitima per sí mateixa la publicació de totes les dades que es van 

publicar dels representants sindicals, i en aquest sentit es considerava que l’Ajuntament podria 
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haver donat compliment a aquesta obligació de transparència relativa a la identificació dels tres 

delegats de prevenció sense necessitat de publicar totes les dades de caràcter personal 

contingudes al controvertit document “Annex 1. Comunicació d’elecció de delegats/des de 

prevenció”. És a dir, els fets provats no qüestionen que la publicitat de la informació sobre els 

representants sindicals no tingués una base jurídica que legitimés la licitud del tractament 

d’aquesta informació, ja sigui derivada de les previsions de l’LPRL o la LTC, sinó que el que es 

qüestiona és si la mateixa finalitat de informar als treballadors que es perseguia amb la 

publicació del document es podia haver fet efectiva només publicant aquelles dades 

imprescindibles dels tres representants sindicals. 

 

Respecte això, la proposta de resolució incidia també amb què l’LTC estableix uns límits a les 

obligacions de transparència, en relació amb els quals determina que “són els mateixos que el 

títol III estableix per al dret d’accés a la informació pública, especialment els relatius a la 

protecció de dades de caràcter personal”(art.7 LTC). 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. 

 

L’article 23 l’LTC, estableix la limitació a l’accés a la informació de les 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, (...)”. En el present cas, cal tenir en 

consideració que, si bé  les dades contingudes al controvertit document delataven informació 

sobre l’afiliació sindical dels tres delegats de prevenció que allà s’identificaven, i per tant dades 

especialment protegides en els termes de l’article 23 l’LTC, també cal indicar que les dades 

relatives a l’afiliació sindical eren precisament de persones que ostentaven la condició de 

delegats de (...) de representació sindical en el centre de treball, i que tal i com ja s’ha indicat, el 

correcte exercici de les seves funcions implica que els treballadors tinguin al seu abast la 

informació relativa a la seva identificació així com l’adreça electrònica com a via de contacte 

amb els seus representants sindicals. Això, sens perjudici que les persones que han estat 

escollides com a delegats de prevenció, com a conseqüència de l’exercici de les funcions que 

tenen encomanades, necessàriament han hagut de fer pública la seva pertinença a un 

determinat sindicat, atès que d’acord amb el previst a l’article 35.2 de LPRL “els delegats de 

prevenció han de ser designats pels representats del personal i entre aquests” i, aquesta 

circumstància ha de ser coneguda en l’entorn de treball d’aquestes persones. Per tant, en 

aquest cas, pel que fa a les dades personals que es deixen al descobert dels tres delegats 

relatives a l’ ”afiliació sindical”, es considera que es donaria la  circumstancia prevista a l’article 

9.2.e) de l’RGPD que aixecaria la prohibició general del tractament de dades personals de 

categories especials quan: “e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha 

hecho manifiestamente públicos”. 

 

Així, la publicació del nom i cognoms dels treballadors que han estat designats com delegats de 

prevenció en la seva condició de representants dels treballadors, no incorreria en la prohibició 

prevista a l’article 23 l’LTC, en la mesura que aquestes persones ja haurien revelat la seva 

afiliació sindical amb anterioritat en els corresponents procediments electorals. Ara bé, per la 
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resta de informació que es va publicar la qual anava més enllà de la identificació amb els noms i 

cognoms dels tres representants, i que no ostentava la categoria de dada personal 

especialment protegida, cal tenir en compte el previst a l’article 24 l’LTC i efectuar una 

ponderació raonada entre l’interès públic en la divulgació d’aquesta informació i el dret de les 

persones interessades. A aquest respecte, l’article 24 l’LTC estableix un seguit de 

circumstàncies a tenir en compte per dur a terme la referenciada ponderació, entre les quals: 

“b) la finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i les 

garanties que s’ofereixin”. En aquest sentit, de les al·legacions de l’Ajuntament s’infereix que la 

finalitat principal que motivà que es pengés en el tauler “de suro” de la prefectura de la policia 

local de l’Ajuntament el controvertit document era identificar els tres delegats de prevenció als 

treballadors i informar-los sobre les modificacions en la titularitat dels tres càrrecs, però per 

donar compliment a tal finalitat hauria estat suficient publicar el nom i cognoms juntament amb 

la seva adreça electrònica de contacte.  

 

A tenor d’aquestes previsions legals, i des de l’òptica del principi de minimització de les dades, 

es considera que la publicació de totes les dades personals que constaven en el document 

“Annex 1. Comunicació d’elecció de delegats/des de prevenció”, seria un tractament de dades 

personals excessiu, atès que es considerava que la finalitat perseguida no requeria la inclusió de 

totes les dades personals allà contingudes. 

 

L’Ajuntament també al·legava que eliminar les dades personals excessives contingudes en el 

document suposaria “manipular” un document oficial. Al respecte, a la proposta de resolució 

s’indicava que per tal d’assolir la finalitat de donar a conèixer la identificació dels tres delegats 

de prevenció, hauria estat suficient publicar una còpia del document en la qual s’ometessin les 

dades personals excessives o bé, per exemple, publicar un extracte del document. 

 

 2.2 Sobre la prèvia difusió d’aquestes dades a través del correu electrònic de la presidenta 

del Comitè de (...) 

 

A continuació, l’Ajuntament manifestava que és la pròpia presidenta del Comitè de (...)de 

l’Ajuntament qui també hauria difós el controvertit document a través d’un correu electrònic 

enviat en data 13/07/2018 a “tot el personal de l’Ajuntament”. 

 

Sobre això, i deixant de banda que el correu electrònic al qual es refereix l’Ajuntament no va ser 

enviat a “tot el personal de l’Ajuntament” sinó a l’adreça genèrica “Llista AjLLDV-Polítics”, i que 

el document adjuntat contenia dades personals tan de la persona qui envià el correu electrònic 

com també dels altres dos delegats/des de prevenció - i per tant, no concorre el supòsit abans 

esmentat de l’article 9.2.e) de l’RGPD –, cal assenyalar que en aquesta resolució no procedeix 

analitzar si l’eventual tractament de les dades personals que hauria dut a terme la presidenta del 

Comitè de (...) de la secció sindical de l’Ajuntament amb l’enviament del dit correu electrònic 

tenia empara legal suficient o no, i això perquè tal conducta no forma part del que és l’objecte 

d’aquest procediment i que ve determinat pels fets imputats a l’acord d’iniciació, la publicació 

per part de l’Ajuntament del controvertit formulari titulat ”Annex 1. Comunicació d’elecció de 

delegats/des de prevenció”. 
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 2.3 Sobre l’espai on s’ubica el taulell d’anuncis  

 

A l’últim, l’Ajuntament reiterava que la sala on es troba ubicat el taulell d’anuncis de la prefectura 

de la policia local de l’Ajuntament té l’accés restringit al personal de la policia local: “agents, 

personal administratiu i de neteja”. No obstant, que l’accés a la sala es limiti a les persones 

treballadores que presten servei en aquelles dependències, no desvirtua els fets imputats, atès 

que les dades personals que allà es varen publicar no haurien de ser a l’abast dels treballadors 

en tan que el seu coneixement és innecessari pel desenvolupament de les seves tasques, són 

dades clarament excessives en relació amb la finalitat per la qual es van publicar - conèixer la 

identificació de les persones que són els representants legals dels treballadors-, i la seva 

publicació oferia informació sobre determinats aspectes o situacions de les persones afectades 

que eren excessius i vulneraven el principi de minimització de les dades establert a l’RGPD. 

 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, relatius a la publicació en el tauler 

d’anuncis situat a les dependències policials de l’Ajuntament de Lliçà de Vall d’un document en 

el qual consten dades personals dels diferents representants sindicals, cal acudir a l’article 5 de 

l’RGPD. Aquest article es refereix als principis relatius al tractament, i a l’apartat 1, lletra c), 

preveu que “1. Los datos personales serán: adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario 

en relación con los fines para los que son tratados (minimización de datos)”. 

 

Tal com indicava la persona instructora, durant la tramitació d’aquest procediment s’ha 

acreditat degudament el fet descrit a l’apartat de fets provats, que és constitutiu de la infracció 

prevista a l’article 83.5.a) l’RGPD, que tipifica la vulneració de “los principios básicos para el 

tratamiento (...)”. 

 

L’article 26 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic preveu 

l’aplicació de les disposicions sancionadores vigents en el moment de produir-se els fets, llevat 

que la modificació posterior d’aquestes disposicions afavoreixin al presumpte infractor. És per 

això que, en aquest acte s’aplica el previst a l’RGPD, atès que la comissió de la infracció que 

aquí s’imputa es va efectuar quan l’RGPD ja era plenament aplicable. Així mateix, també s’ha 

tingut en compte el previst a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) -que va entrar en vigor amb posterioritat als 

fets imputats- als efectes de valorar si la seva aplicació podria afavorir al presumpte infractor. I a 

resultes d’aquesta anàlisi es conclou que l’eventual aplicació de la LOPDGDD no alteraria la 

qualificació jurídica que aquí es fa, i en concret no afavoriria al presumpte responsable de la 

infracció. En tot cas, val a dir que els fets imputats com a constitutius d’infracció de major 

gravetat en aplicació de l’RGPD també serien constitutius d’infracció de la mateixa o major 

gravetat, si s’apliqués al present cas l’LOPDGDD, que en concret ha tipificat la conducta aquí 

imputada com a infracció molt greu a l’art. 72.1.a): “ El tratamiento de datos personales 

vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 

2016/679”. 
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4. L’article 83.7 de l’RGPD disposa que cada Estat membre podrà establir normes sobre si es pot 

imposar multes administratives a autoritats i organismes públics, sense perjudici dels poders 

correctius de l’autoritat control en virtut de l’art. 58.2 de l’RGPD. I afegeix l’article 84.1 de 

l’RGPD que els estats membres han d’establir les normes en matèria d'altres sancions 

aplicables a les infraccions d’aquest Reglament, en particular les que no se sancionen amb 

multes administratives de conformitat amb l'article 83.  

 

Al respecte, l’article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent: 

 

“2. En el cas d’infraccions comeses amb relació a fitxers de titularitat pública, el 

director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de dictar 

una resolució que declari la infracció i estableixi les mesures a adoptar per a 

corregir-ne els efectes. A més, pot proposar, si escau, la iniciació d’actuacions 

disciplinàries d’acord amb el que estableix la legislació vigent sobre el règim 

disciplinari del personal al servei de les administracions públiques. Aquesta 

resolució s’ha de notificar a la persona responsable del fitxer o del tractament, a 

l’encarregada del tractament, si escau, a l’òrgan del qual depenguin i a les 

persones afectades, si n’hi ha”. 

 

En aquest mateix sentit, l’art. 46 de l’LOPD (vigent fins a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals -

LOPDGDD-), disposava que en el cas d’infraccions comeses per les administracions públiques, 

en la resolució en què es declara la infracció procedeix establir les mesures que escau adoptar 

perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció. Aquesta previsió és similar a la de 

l’article 77 de l’LOPDGDD. 

 

Al respecte, cal reconèixer que les mesures adoptades per l’Ajuntament, les quals es recullen a 

l’informe emès per la responsable de recursos humans del consistori de data 12/11/2019, 

relatives a la supressió del document titulat “Annex 1. Comunicació d’elecció de delegats/des 

de prevenció (apartat 2 de l’article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

riscos laborals)”  de les dades personals excessives, en el sentit d’innecessàries, de les tres 

persones que ocupen el càrrec de delegats/des de prevenció en l’àmbit de l’organització 

sindical de (...) ( en concret, el número complet del seu DNI – atès que publicar el nom i 

cognoms dels tres delegats/des és suficient per identificar-los davant dels treballadors-, la data 

d’efecte, la formació en seguretat i salut, any de naixement, vots obtinguts i motiu), així com el 

fet que hagin despenjat del taulell d’anuncis de la policia local el referit document, és considera 

que han donat compliment a les mesures correctores que s’havien proposat a la proposta de 

resolució. Per aquest motiu, no s’escau requerir en aquesta resolució mesures per corregir els 

efectes de la infracció. 
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En definitiva, amb aquesta actuació acreditada per l’Ajuntament s'hauria assolit la finalitat 

principal perseguida amb l'exercici de les potestats d'inspecció i sancionadora que té 

encomanada aquesta Autoritat, que és assegurar que es compleix la normativa de protecció de 

dades de caràcter personal i evitar que es torni a vulnerar aquest dret fonamental. 

 
 

Resolució 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Amonestar a l’Ajuntament de Lliçà de Vall com a responsable d’una infracció prevista a 

l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.c), tots ells de l’RGPD. 

  

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat amb 

el que s’ha exposat al fonament de dret 4rt. 

 

2. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 

 

3. Comunicar la resolució que es dicti al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu 

l’article 77.5 de l’LOPDGDD. 

 

4. Ordenar que es publiqui aquesta 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 els articles 26.2 de la 

Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i 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 imputada 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 preveuen l’article 123 i següents de 

l’LPAC. 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. 

 

Si l’entitat imputada manifesta a l’Autoritat la seva intenció d’interposar un recurs contenciós 

administratiu contra la resolució ferma en via administrativa, la resolució se suspendrà 

cautelarment en els termes previstos a l’article 90.3 de l’LPAC. 

 

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

defensar els seus interessos. 

 

La directora, 

http://www.apd.cat/

