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COMUNICAT.   
 
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles davant de les 
consultes i dubtes plantejats per diversos treballadors/es en relació als correus 
electrònics i documentació tramesa per part del Departament d’informàtica us 
informem: 
 
La CATAC-IAC Cubelles considera que la corporació hauria de reconsiderar el 
contingut del Manual de Bones Pràctiques. En aquest sentit, l’òrgan de 
representació dels treballadors/es s’ha ofert per dialogar i consensuar el seu 
contingut, fins que a data d’avui l’Ajuntament s’hagi pronunciat.   

Considerem que es necessari una revisió d’aquest Manual per dos motius: 
 

 En primer lloc per un tema de formes, atès que no ha estat objecte de cap 
tipus de negociació ni diàleg amb els representants legals dels 
treballadors/es, malgrat que es pot considerar una obligació reconeguda per 
l’EBEP. 

 
 En segon lloc i més preocupant per un tema de fons. L’aplicació d’aquest 

Manual pot comportar la paralització de departaments sencers de la 
corporació. Per exemple, si no es pot utilitzar software amb la corresponent 
llicència pot comportar que no es puguin utilitzar en molts casos programes 
com Microsoft Office, Autocad, Archicad o Microstation per no acomplir els 
requisits que s’enuncien. Altrament, segons el Manual no es poden baixar 
continguts d’internet, fet que comportarà que moltes tasques de molts 
departaments de la corporació no es podran realitzar (permisos, llicències, 
autoritzacions, subvencions, etc.), atès que per la gestió del dia a dia és 
imprescindible la baixada d’informació d’altres administracions i organismes 
públics (Generalitat, Diputació, Cadastre, etc). Es pot arribar a l’absurd que 
es prohibeixi fins i tot, una cosa tant bàsica en una administració pública, 
com és descarregar una publicació oficial del propi Ajuntament. 

 

Per part dels representants dels treballadors/es, en cap moment es nega o es 
deixen de reconèixer els drets de l’Ajuntament per accedir als seus mitjans de 
producció. Però exigim que es respectin i es vetlli pels drets fonamentals dels 
treballadors/es que si que són negats i obviats per l’Ajuntament. Al nostre 
entendre canviar una situació també requereix parlar sobre la situació prèvia, 
informació, períodes transitoris, etc., però d’això tampoc no es diu ni una sola 
paraula. 
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En un altre ordre de coses, dir que “no hi ha per tant” davant de frases com 
“s’autoritza de forma informada i expressa a l’administrador del sistema a que 
revisi i inspeccioni els logs dels accessos dels usuaris de l’ajuntament a internet 
com les direccions dels correus rebuts i enviats, sense que aquesta 
actuació de revisió i inspecció signifiqui l’accés de l’administrador al contingut 
dels correus electrònics” o “L’Ajuntament podrà controlar els missatges de 
correu electrònic quan hi hagi indicis que s’ha vulnerat la present política 
d’utilització” ho trobem francament desafortunat, per ser una violació flagrant 
de drets fonamentals com el del secret de les comunicacions i de l’intimitat del 
treballador/a. 

Per tant, en relació als darrers emails, assenyalar que de la lectura del propi 
document, la signatura del mateix suposa de forma tàcita la seva acceptació, 
segons ens informen els nostres serveis jurídics.  

El propi acord d’aprovació del Manual per la Junta de Govern feia menció que 
s’havia de notificar a tots els usuaris/es, extrem que no es va portar a terme. 
Fet que ha comportat que a corre cuita, s’aprovi un annex del Manual fa pocs 
dies, amb la única finalitat d’aconseguir la signatura de cada treballador/a, atès 
que la tramesa per email era insuficient i en cap cas, podria suposar una 
acceptació explícita. Dit d’una altra forma, la recepció d’aquest document no és 
res més que la notificació i assabentat amb els efectes que comporta.  
 
Finalment, des de la CATAC-IAC Cubelles agrairíem a l’Ajuntament que revisi 
els filtres de recepció dels emails externs a l’Ajuntament, atès que molts 
treballadors/es ens han informat que els emails provinents de @catac.cat van 
directament a “correu brossa”. 
 
 
Cubelles, 19 d’octubre de 2012  

 
 

TOTS I TOTES DECIDIM!! 
Els nostres drets no es negocien!! 

 


